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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Alenquer
Prefeitura Municipal de Alenquer

Registro de Preços Eletrônico - nº 20072022006

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

25/07/2022 17:57 26/07/2022 07:00 02/08/2022 16:00 05/08/2022 09:30 05/08/2022 10:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 CURUMÚ LOCAL: DESCRIÇÃO DA ROTA:
SAÍDA DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO,
TACHI, VILA NOVA, SÃO JOSÉ ATÉ A ESCOLA
N. SRA. DA CONCEIÇÃO I NA COMUNIDADE
CABECEIRA DO AÇAÍ(MANHÃ E TARDE)-
BARCO

726,66 200 DIA Homologado

0002 CUIPEUA LOCAL:DESCRIÇÃO DA ROTA: SAÍDA
DA COMUNIDADE POEIRAS ATÉ A ESCOLA
MAJOR JOÃO RODRIGUES SOUTO NA
COMUNIDADE CUIPEUA (MANHÃ E TARDE) –
BARCO.

310,00 200 DIA Homologado

0003 BARCO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
ROTA: SAÍDA DA COMUNIDADE URUCURITUBA
ATÉ A CIDADE, MANHÃ 17 ALUNOS.

1.850,00 200 DIA Homologado

0004 BARCO A DIESEL EM BOM ESTADO DE
CONSERVAÇÃO. ROTA: SAÍDA DA
COMUNIDADE SALVAÇÃO ATÉ A CIDADE,
MANHÃ 24 ALUNOS

1.160,00 200 DIA Homologado

0005 ROTA FLUVIAL DA COMUNIDADE SALVAÇÃO:
ESPECIFICAÇÃO: SAÍDA: COMUNIDA
SALVAÇÃO PARTE DE BAIXO PASSANDO
PELAS MALVINAS ATE A ESCOLA RAMIRO
BRITO. HORÁRIO: MANHÃ E TARDE DE
SEGUNDA A SEXTA FEIRA. BARCO

660,00 200 DIA Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

25/07/2022 EDITAL 024-2022 transporte fluvial.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

05/08/2022 - 11:43 Negociação aberta para o processo nº
20072022006

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,3,4,5 do processo nº 20072022006.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/08/2022 - 11:43 Negociação aberta para o processo nº
20072022006

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo nº 20072022006.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/08/2022 - 11:47 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,3,4,5 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/08/2022 - 11:47 Negociação aberta para o processonº
20072022006

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo nº 20072022006.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/08/2022 - 14:27 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens 1,3,4,5 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/08/2022 - 14:27 Documentos solicitados para o
processo nº 20072022006

Foram solicitadas diligências no item 2 do processo nº 20072022006.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/08/2022 - 11:17 Documentos solicitados para o
processo nº 20072022006

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo nº 20072022006.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/08/2022 - 11:17 Documentos solicitados para o
processo nº 20072022006

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo nº 20072022006.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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08/08/2022 - 11:17 Documentos solicitados para o
processo nº 20072022006

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo nº 20072022006.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/08/2022 - 11:18 Documentos solicitados para o
processo nº 20072022006

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo nº 20072022006.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 CURUMÚ LOCAL:
Descrição da rota: saída
da comunidade São
Raimundo, Tachi, Vila
Nova, São José até a
Escola N. Sra. da
Conceição I na
comunidade Cabeceira do
Açaí(Manhã e Tarde)-
Barco

A. M. CHAGAS DE
SOUSA COMERCIO E
SERVICOS

BARCO MOTOR
14x2,8mts

Mercedes Benz Motor
75HP

661,99 200 132.398,00

0002 CUIPEUA
LOCAL:Descrição da rota:
saída da comunidade
Poeiras até a Escola
Major João Rodrigues
Souto na comunidade
Cuipeua (Manhã e Tarde)
– Barco.

A. M. CHAGAS DE
SOUSA COMERCIO E
SERVICOS

BARCO MOTOR
14x2,8mts

Mercedes Benz Motor
75HP

293,49 200 58.698,00

0003 BARCO EM BOM
ESTADO DE
CONSERVAÇÃO. ROTA:
SAÍDA DA
COMUNIDADE
URUCURITUBA ATÉ A
CIDADE, MANHÃ 17
ALUNOS.

A. M. CHAGAS DE
SOUSA COMERCIO E
SERVICOS

BARCO MOTOR 18x4,5
mts

Scania Motor 114HP 1.781,99 200 356.398,00

0004 BARCO A DIESEL EM
BOM ESTADO DE
CONSERVAÇÃO. ROTA:
SAÍDA DA
COMUNIDADE
SALVAÇÃO ATÉ A
CIDADE, MANHÃ 24
ALUNOS

A. M. CHAGAS DE
SOUSA COMERCIO E
SERVICOS

BARCO MOTOR 18x4,5
mts

Scania Motor 114HP 1.094,99 200 218.998,00

0005 ROTA FLUVIAL DA
COMUNIDADE
SALVAÇÃO:
Especificação: SAÍDA:
COMUNIDA SALVAÇÃO
PARTE DE BAIXO
PASSANDO PELAS
MALVINAS ATE A
ESCOLA RAMIRO
BRITO. HORÁRIO:
MANHÃ E TARDE DE
SEGUNDA A SEXTA
FEIRA. BARCO

A. M. CHAGAS DE
SOUSA COMERCIO E
SERVICOS

BARCO MOTOR 75HP
14x2,8mts

Mercedes Benz Motor 600,99 200 120.198,00

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
0001 - CURUMÚ LOCAL: Descrição da rota: saída da comunidade São Raimundo, Tachi, Vila Nova,
São José até a Escola N. Sra. da Conceição I na comunidade Cabeceira do Açaí(Manhã e Tarde)-
Barco
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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A. M. CHAGAS DE
SOUSA COMERCIO E
SERVICOS

12.122.326/0001-
70

04/08/2022 -
22:50:04

BARCO MOTOR
14x2,8mts

Mercedes Benz
Motor 75HP

200 R$ 726,60 R$ 145.320,00 Sim

RODRIGUES E
TAVEIRA LTDA*

27.283.502/0001-
23

05/08/2022 -
09:14:44

BARCO MADEIRA 200 R$ 726,66 R$ 145.332,00 Sim

N.L.E BERTINO LTDA 26.410.933/0001-
40

04/08/2022 -
23:22:46

N/C N/C 200 R$ 726,66 R$ 145.332,00 Sim

META CONSTRUCOES
SERVICOS
COMERCIO LTDA*

17.431.955/0001-
04

04/08/2022 -
22:30:18

N/C N/C 200 R$ 726,66 R$ 145.332,00 Sim

AC
EMPREENDIMENTOS
E LOCACAO LTDA*

35.849.441/0001-
47

05/08/2022 -
09:21:24

N/C N/C 200 R$ 726,66 R$ 145.332,00 Sim

0002 - CUIPEUA LOCAL:Descrição da rota: saída da comunidade Poeiras até a Escola Major João Rodrigues Souto na
comunidade Cuipeua (Manhã e Tarde) – Barco.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. M. CHAGAS DE
SOUSA COMERCIO E
SERVICOS

12.122.326/0001-
70

04/08/2022 -
22:50:04

BARCO MOTOR
14x2,8mts

Mercedes Benz
Motor 75HP

200 R$ 310,00 R$ 62.000,00 Sim

RODRIGUES E
TAVEIRA LTDA*

27.283.502/0001-
23

05/08/2022 -
09:14:44

BARCO MADEIRA 200 R$ 310,00 R$ 62.000,00 Sim

N.L.E BERTINO LTDA 26.410.933/0001-
40

04/08/2022 -
23:23:09

N/C N/C 200 R$ 310,00 R$ 62.000,00 Sim

META CONSTRUCOES
SERVICOS
COMERCIO LTDA*

17.431.955/0001-
04

04/08/2022 -
22:30:53

N/C N/C 200 R$ 310,00 R$ 62.000,00 Sim

AC
EMPREENDIMENTOS
E LOCACAO LTDA*

35.849.441/0001-
47

05/08/2022 -
09:13:14

N/C N/C 200 R$ 310,00 R$ 62.000,00 Sim

0003 - BARCO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. ROTA: SAÍDA DA COMUNIDADE URUCURITUBA ATÉ A CIDADE,
MANHÃ 17 ALUNOS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. M. CHAGAS DE
SOUSA COMERCIO E
SERVICOS

12.122.326/0001-
70

04/08/2022 -
22:50:04

BARCO MOTOR
18x4,5 mts

Scania Motor
114HP

200 R$ 1.850,00 R$ 370.000,00 Sim

RODRIGUES E
TAVEIRA LTDA*

27.283.502/0001-
23

05/08/2022 -
09:14:44

BARCO MADEITA 200 R$ 1.850,00 R$ 370.000,00 Sim

N.L.E BERTINO LTDA 26.410.933/0001-
40

04/08/2022 -
23:23:39

N/C N/C 200 R$ 1.850,00 R$ 370.000,00 Sim

META CONSTRUCOES
SERVICOS
COMERCIO LTDA*

17.431.955/0001-
04

04/08/2022 -
22:31:35

N/C N/C 200 R$ 1.850,00 R$ 370.000,00 Sim

J P CAMPOS
COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS*

30.857.820/0001-
65

04/08/2022 -
22:34:42

N/C N/C 200 R$ 1.850,00 R$ 370.000,00 Sim

AC
EMPREENDIMENTOS
E LOCACAO LTDA*

35.849.441/0001-
47

05/08/2022 -
09:15:47

N/C N/C 200 R$ 1.850,00 R$ 370.000,00 Sim

0004 - BARCO A DIESEL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. ROTA: SAÍDA DA COMUNIDADE SALVAÇÃO ATÉ A
CIDADE, MANHÃ 24 ALUNOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. M. CHAGAS DE
SOUSA COMERCIO E
SERVICOS

12.122.326/0001-
70

04/08/2022 -
22:50:04

BARCO MOTOR
18x4,5 mts

Scania Motor
114HP

200 R$ 1.160,00 R$ 232.000,00 Sim

RODRIGUES E
TAVEIRA LTDA*

27.283.502/0001-
23

05/08/2022 -
09:14:44

BARCO MADEIRA 200 R$ 1.160,00 R$ 232.000,00 Sim

N.L.E BERTINO LTDA 26.410.933/0001-
40

04/08/2022 -
23:23:59

N/C N/C 200 R$ 1.160,00 R$ 232.000,00 Sim

META CONSTRUCOES
SERVICOS
COMERCIO LTDA*

17.431.955/0001-
04

04/08/2022 -
22:32:15

N/C N/C 200 R$ 1.160,00 R$ 232.000,00 Sim

J P CAMPOS
COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS*

30.857.820/0001-
65

04/08/2022 -
22:35:16

N/C N/C 200 R$ 1.160,00 R$ 232.000,00 Sim

AC
EMPREENDIMENTOS
E LOCACAO LTDA*

35.849.441/0001-
47

05/08/2022 -
09:15:13

N/C N/C 200 R$ 1.160,00 R$ 232.000,00 Sim
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0005 - ROTA FLUVIAL DA COMUNIDADE SALVAÇÃO: Especificação: SAÍDA: COMUNIDA SALVAÇÃO PARTE DE BAIXO
PASSANDO PELAS MALVINAS ATE A ESCOLA RAMIRO BRITO. HORÁRIO: MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA
FEIRA. BARCO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. M. CHAGAS DE
SOUSA COMERCIO E
SERVICOS

12.122.326/0001-
70

04/08/2022 -
22:50:04

BARCO MOTOR
75HP 14x2,8mts

Mercedes Benz
Motor

200 R$ 660,00 R$ 132.000,00 Sim

RODRIGUES E
TAVEIRA LTDA*

27.283.502/0001-
23

05/08/2022 -
09:14:44

BARCO MADEIRA 200 R$ 660,00 R$ 132.000,00 Sim

N.L.E BERTINO LTDA 26.410.933/0001-
40

04/08/2022 -
23:24:24

N/C N/C 200 R$ 660,00 R$ 132.000,00 Sim

META CONSTRUCOES
SERVICOS
COMERCIO LTDA*

17.431.955/0001-
04

04/08/2022 -
22:32:55

N/C N/C 200 R$ 660,00 R$ 132.000,00 Sim

AC
EMPREENDIMENTOS
E LOCACAO LTDA*

35.849.441/0001-
47

05/08/2022 -
09:14:41

N/C N/C 200 R$ 660,00 R$ 132.000,00 Sim

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

N.L.E BERTINO LTDA 26.410.933/0001-40 90 dias

A. M. CHAGAS DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS 12.122.326/0001-70 90 dias

META CONSTRUCOES SERVICOS COMERCIO LTDA 17.431.955/0001-04 90 dias

RODRIGUES E TAVEIRA LTDA 27.283.502/0001-23 90 dias

AC EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA 35.849.441/0001-47 90 dias

J P CAMPOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 30.857.820/0001-65 90 dias

Lances Enviados
0001 - CURUMÚ LOCAL: Descrição da rota: saída da comunidade São Raimundo, Tachi, Vila Nova,
São José até a Escola N. Sra. da Conceição I na comunidade Cabeceira do Açaí(Manhã e Tarde)-
Barco
Data Valor CNPJ Situação

04/08/2022 - 22:30:18 726,66 (proposta) 17.431.955/0001-04 - META
CONSTRUCOES SERVICOS
COMERCIO LTDA

Cancelado - A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento
convocatorio, no que se trata a marca do veiculo, neste sentido
cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

04/08/2022 - 22:50:04 726,60 (proposta) 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

04/08/2022 - 23:22:46 726,66 (proposta) 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 09:14:44 726,66 (proposta) 27.283.502/0001-23 - RODRIGUES E
TAVEIRA LTDA

Cancelado - A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento
convocatorio, no que se trata a marca do veiculo, neste sentido
cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 09:21:24 726,66 (proposta) 35.849.441/0001-47 - AC
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
LTDA

Cancelado - A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento
convocatorio, no que se trata a marca do veiculo, neste sentido
cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.
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05/08/2022 - 10:34:18 720,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:36:36 719,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:38:02 715,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:38:57 714,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:40:09 713,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:40:24 712,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:41:32 712,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:41:48 711,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 10:42:33 710,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:43:18 709,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:43:52 709,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:44:15 708,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:45:03 708,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:46:21 707,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:46:45 707,50 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:47:29 707,49 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 10:48:20 707,10 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:49:31 707,09 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:50:18 707,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:51:29 706,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:51:40 706,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:52:31 705,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:52:54 705,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:53:28 704,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 10:53:51 704,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:54:39 703,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:54:56 703,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:55:50 702,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:55:57 702,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:56:31 701,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:56:45 701,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:57:41 700,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 10:58:03 700,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:58:38 699,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:58:56 699,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:59:35 698,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:59:57 698,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:00:46 697,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:01:07 697,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:01:58 696,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:02:22 696,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:02:48 695,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:03:13 695,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:03:55 694,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:04:09 694,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:04:42 693,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:04:55 693,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:05:51 692,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:05:59 692,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:06:56 691,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:07:25 691,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:07:54 690,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:08:10 690,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:09:03 689,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:09:22 689,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:10:06 688,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:10:26 687,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:11:23 686,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:11:38 686,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:12:44 685,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:13:34 685,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:14:30 684,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:14:47 684,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:14:58 683,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:15:30 683,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:16:04 682,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:16:23 682,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:17:13 681,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:17:36 681,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:18:20 680,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:18:33 680,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:19:54 679,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:20:04 679,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:21:21 678,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:21:31 678,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:22:20 677,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:22:41 677,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:23:16 676,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:23:25 676,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:24:18 675,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:24:51 674,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:26:03 673,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:26:17 673,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:27:05 672,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:27:26 672,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:28:50 671,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:29:02 671,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:30:00 670,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:30:10 670,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:31:07 669,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:31:23 669,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:32:16 668,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:32:55 668,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:33:40 667,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:33:49 667,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:34:48 665,00 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:34:55 666,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:35:15 664,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:36:06 663,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:36:25 663,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:37:48 662,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:37:56 662,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:39:48 661,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:40:01 661,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

0002 - CUIPEUA LOCAL:Descrição da rota: saída da comunidade Poeiras até a Escola Major João Rodrigues Souto na
comunidade Cuipeua (Manhã e Tarde) – Barco.
Data Valor CNPJ Situação

04/08/2022 - 22:30:53 310,00 (proposta) 17.431.955/0001-04 - META
CONSTRUCOES SERVICOS
COMERCIO LTDA

Cancelado - A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento
convocatorio, no que se trata a marca do veiculo, neste sentido
cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

04/08/2022 - 22:50:04 310,00 (proposta) 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

04/08/2022 - 23:23:09 310,00 (proposta) 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 09:13:14 310,00 (proposta) 35.849.441/0001-47 - AC
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
LTDA

Cancelado - A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento
convocatorio, no que se trata a marca do veiculo, neste sentido
cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 09:14:44 310,00 (proposta) 27.283.502/0001-23 - RODRIGUES E
TAVEIRA LTDA

Cancelado - A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento
convocatorio, no que se trata a marca do veiculo, neste sentido
cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:32:20 309,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:34:36 308,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:36:39 307,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/08/2022 às 16:22:38.
Código verificador: 34EBDA

Página 19 de 68

05/08/2022 - 10:38:14 300,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:39:00 299,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:40:27 298,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:40:41 297,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:41:42 297,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:41:55 296,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:42:44 295,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:43:26 294,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 10:44:10 294,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:44:22 293,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:45:17 293,50 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:46:29 293,49 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

0003 - BARCO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. ROTA: SAÍDA DA COMUNIDADE URUCURITUBA ATÉ A CIDADE,
MANHÃ 17 ALUNOS.
Data Valor CNPJ Situação

04/08/2022 - 22:31:35 1.850,00 (proposta) 17.431.955/0001-04 - META
CONSTRUCOES SERVICOS
COMERCIO LTDA

Cancelado - A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento
convocatorio, no que se trata a marca do veiculo, neste sentido
cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

04/08/2022 - 22:34:42 1.850,00 (proposta) 30.857.820/0001-65 - J P CAMPOS
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS

Cancelado - A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento
convocatorio, no que se trata a marca do veiculo, neste sentido
cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

04/08/2022 - 22:50:04 1.850,00 (proposta) 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

04/08/2022 - 23:23:39 1.850,00 (proposta) 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 09:14:44 1.850,00 (proposta) 27.283.502/0001-23 - RODRIGUES E
TAVEIRA LTDA

Cancelado - A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento
convocatorio, no que se trata a marca do veiculo, neste sentido
cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 09:15:47 1.850,00 (proposta) 35.849.441/0001-47 - AC
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
LTDA

Cancelado - A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento
convocatorio, no que se trata a marca do veiculo, neste sentido
cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:32:31 1.849,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 10:34:56 1.848,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:36:43 1.847,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:38:32 1.840,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:39:04 1.839,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:40:43 1.835,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:40:56 1.830,00 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:41:53 1.829,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:42:03 1.828,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 10:43:01 1.828,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:43:34 1.827,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:44:23 1.827,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:44:48 1.826,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:45:33 1.826,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:46:41 1.825,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:47:00 1.825,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:47:52 1.824,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 10:48:57 1.824,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:49:42 1.823,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:50:07 1.823,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:51:22 1.822,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:51:54 1.822,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:52:40 1.821,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:53:00 1.821,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:53:43 1.820,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 10:53:56 1.820,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:54:56 1.819,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:55:03 1.819,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:56:11 1.818,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:56:36 1.818,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:57:07 1.817,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:57:41 1.816,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:58:12 1.815,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 10:58:28 1.815,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:59:21 1.814,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:59:42 1.814,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:00:37 1.813,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:00:52 1.813,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:01:48 1.812,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:02:07 1.812,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:02:34 1.811,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:03:05 1.811,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:03:52 1.810,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:04:14 1.810,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:04:35 1.809,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:04:51 1.809,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:05:28 1.808,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:05:46 1.808,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:06:18 1.807,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:06:39 1.807,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:07:12 1.806,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:07:29 1.806,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:08:12 1.805,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:08:27 1.805,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:09:33 1.804,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:09:42 1.804,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:10:39 1.803,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:11:04 1.803,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:11:56 1.802,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:12:13 1.802,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:12:51 1.801,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:13:30 1.801,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:14:26 1.800,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:14:57 1.800,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:15:49 1.799,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:16:11 1.799,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:17:05 1.798,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:17:20 1.798,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:18:12 1.797,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:18:24 1.797,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:19:44 1.796,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:19:51 1.796,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:20:39 1.795,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:20:52 1.795,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:21:57 1.794,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:22:12 1.794,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:23:05 1.793,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:23:10 1.793,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:24:14 1.792,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:24:25 1.792,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:25:39 1.791,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:25:49 1.791,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:26:53 1.790,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:27:02 1.790,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:28:09 1.789,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:28:19 1.789,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:29:31 1.788,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:29:44 1.788,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:30:52 1.787,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:31:05 1.787,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:32:07 1.786,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:32:18 1.786,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:33:28 1.785,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:33:38 1.785,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:34:42 1.784,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:34:59 1.784,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:36:01 1.783,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:36:12 1.783,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:37:30 1.782,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:37:47 1.782,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:39:00 1.781,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:39:15 1.781,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

0004 - BARCO A DIESEL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. ROTA: SAÍDA DA COMUNIDADE SALVAÇÃO ATÉ A
CIDADE, MANHÃ 24 ALUNOS
Data Valor CNPJ Situação

04/08/2022 - 22:32:15 1.160,00 (proposta) 17.431.955/0001-04 - META
CONSTRUCOES SERVICOS
COMERCIO LTDA

Cancelado - A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento
convocatorio, no que se trata a marca do veiculo, neste sentido
cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

04/08/2022 - 22:35:16 1.160,00 (proposta) 30.857.820/0001-65 - J P CAMPOS
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS

Cancelado - A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento
convocatorio, no que se trata a marca do veiculo, neste sentido
cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

04/08/2022 - 22:50:04 1.160,00 (proposta) 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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04/08/2022 - 23:23:59 1.160,00 (proposta) 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 09:14:44 1.160,00 (proposta) 27.283.502/0001-23 - RODRIGUES E
TAVEIRA LTDA

Cancelado - A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento
convocatorio, no que se trata a marca do veiculo, neste sentido
cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 09:15:13 1.160,00 (proposta) 35.849.441/0001-47 - AC
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
LTDA

Cancelado - A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento
convocatorio, no que se trata a marca do veiculo, neste sentido
cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:32:42 1.159,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:35:16 1.158,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:36:46 1.157,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:38:59 1.150,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:39:12 1.149,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 10:41:01 1.145,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:41:22 1.144,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:42:04 1.143,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:42:23 1.142,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:43:12 1.142,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:43:42 1.141,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:44:37 1.141,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:45:45 1.140,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 10:46:10 1.140,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:46:54 1.139,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:47:31 1.139,50 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:48:18 1.139,49 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:48:43 1.139,45 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:49:55 1.139,44 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:50:12 1.139,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:51:46 1.138,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/08/2022 às 16:22:38.
Código verificador: 34EBDA

Página 37 de 68

05/08/2022 - 10:52:02 1.138,50 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:52:48 1.138,49 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:53:05 1.137,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:53:50 1.136,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:54:00 1.136,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:55:05 1.135,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:55:27 1.135,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:56:15 1.134,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 10:56:40 1.134,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:57:20 1.133,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:57:47 1.133,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:58:20 1.132,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:58:40 1.131,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:59:26 1.130,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:59:48 1.130,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:00:40 1.129,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:00:56 1.129,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:01:51 1.128,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:02:13 1.128,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:02:36 1.127,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:03:02 1.127,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:03:46 1.126,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:04:01 1.126,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:04:29 1.125,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:04:48 1.125,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:05:32 1.124,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:05:41 1.124,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:06:45 1.123,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:06:57 1.123,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:07:22 1.122,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:07:32 1.122,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:08:37 1.121,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:08:49 1.121,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:09:44 1.120,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:10:02 1.120,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:10:57 1.119,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:11:13 1.119,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:12:06 1.118,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:12:24 1.118,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:13:01 1.117,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:13:26 1.117,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:14:19 1.116,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:14:29 1.116,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:14:52 1.115,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:15:02 1.115,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:15:52 1.114,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:16:14 1.114,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:17:08 1.113,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:17:24 1.113,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:18:09 1.112,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:18:29 1.112,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:19:47 1.111,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:19:55 1.111,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:20:46 1.110,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:20:56 1.110,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:22:07 1.109,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:22:15 1.109,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:23:08 1.108,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:23:14 1.108,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:24:12 1.107,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:24:30 1.107,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:25:45 1.106,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:25:53 1.106,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:26:57 1.105,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:27:13 1.105,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:28:13 1.104,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:28:23 1.104,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:29:38 1.103,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:29:49 1.103,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:30:58 1.102,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:31:45 1.101,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:32:25 1.100,00 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:32:50 1.099,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:33:31 1.098,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:33:42 1.098,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:34:44 1.097,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:35:02 1.097,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:36:03 1.096,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:36:16 1.096,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:37:35 1.095,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:37:50 1.095,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:39:09 1.094,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:39:35 1.093,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

0005 - ROTA FLUVIAL DA COMUNIDADE SALVAÇÃO: Especificação: SAÍDA: COMUNIDA SALVAÇÃO PARTE DE BAIXO
PASSANDO PELAS MALVINAS ATE A ESCOLA RAMIRO BRITO. HORÁRIO: MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA
FEIRA. BARCO
Data Valor CNPJ Situação

04/08/2022 - 22:32:55 660,00 (proposta) 17.431.955/0001-04 - META
CONSTRUCOES SERVICOS
COMERCIO LTDA

Cancelado - A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento
convocatorio, no que se trata a marca do veiculo, neste sentido
cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

04/08/2022 - 22:50:04 660,00 (proposta) 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

04/08/2022 - 23:24:24 660,00 (proposta) 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 09:14:41 660,00 (proposta) 35.849.441/0001-47 - AC
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
LTDA

Cancelado - A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento
convocatorio, no que se trata a marca do veiculo, neste sentido
cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 09:14:44 660,00 (proposta) 27.283.502/0001-23 - RODRIGUES E
TAVEIRA LTDA

Cancelado - A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento
convocatorio, no que se trata a marca do veiculo, neste sentido
cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:32:51 659,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 10:35:39 657,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:36:50 656,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:39:20 650,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:39:34 649,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:41:18 648,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:41:36 647,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:42:19 647,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:42:33 646,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 10:43:35 646,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:43:49 645,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:44:52 645,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:45:55 644,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:46:30 644,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:47:01 643,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:47:45 643,50 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:48:46 643,49 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 10:49:11 643,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:50:11 642,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:50:30 642,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:51:58 641,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:52:09 641,50 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:52:58 641,49 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:53:09 641,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:54:26 640,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 10:54:43 640,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:55:11 639,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:55:39 638,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:56:24 637,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:56:53 637,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:57:35 636,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:57:55 636,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:58:28 635,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 10:58:49 635,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 10:59:32 634,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 10:59:53 634,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:00:43 633,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:01:01 633,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:01:55 632,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:02:17 632,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:02:39 631,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:02:58 631,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:03:50 630,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:04:05 630,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:04:26 629,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:04:44 629,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:05:45 628,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:05:52 628,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:06:51 627,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:07:03 627,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:07:33 626,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:08:03 626,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:08:47 625,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:09:06 625,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:09:50 624,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:10:05 624,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:11:05 623,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:11:24 623,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:12:14 622,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:12:28 622,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:13:11 621,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:13:22 621,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:14:08 620,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:14:25 620,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:14:43 619,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:15:08 619,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:15:55 618,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:16:17 618,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:17:10 617,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:17:28 617,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:18:16 616,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:18:41 616,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:19:50 615,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:19:59 615,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:20:52 614,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:21:00 614,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:22:13 613,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:22:35 613,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:23:01 612,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:23:20 612,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:24:16 611,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:24:33 611,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:25:51 610,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:26:12 610,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:27:02 609,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:27:21 609,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:28:19 608,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:28:30 608,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:29:47 607,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:30:00 607,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:31:03 606,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:31:15 606,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:32:11 605,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:32:29 605,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:33:33 604,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:33:45 604,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:34:46 603,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido
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05/08/2022 - 11:35:05 603,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:36:05 602,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:36:20 602,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:37:41 601,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:37:53 601,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48

05/08/2022 - 11:39:40 600,99 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS
DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Válido

05/08/2022 - 11:39:56 600,00 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

Cancelado - Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o
faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por tanto a empresa
enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o
CNAE objeto deste pregão. Divergindo da alíquota informada pela
empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço registrado na
junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN
apresentado. Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de
R$ 351.657,48, enquanto na declaração do simples afirma que não
houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi
verificado que a empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$
1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a empresa se declara
microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a
Lei estabelece um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para
empresas enquadradas como ME; Considerando que é obrigatória a
promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento;
Considerando que a obrigação de informar a JUCEPA é da empresa,
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua
ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei;
Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de
beneficiaria da Lei 123/2006. 09/08/2022 09:36:48
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Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 05/08/2022 - 15:48:34 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

readequadda nle.zip

0003 05/08/2022 - 15:49:06 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

readequadda nle.zip

0004 05/08/2022 - 15:49:29 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

readequadda nle.zip

0005 05/08/2022 - 15:49:57 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

readequadda nle.zip

0002 05/08/2022 - 16:12:23 12.122.326/0001-70 - A. M. CHAGAS DE
SOUSA COMERCIO E SERVICOS

Proposta Readequada.rar

0003 08/08/2022 - 12:59:01 26.410.933/0001-40 - N.L.E BERTINO
LTDA

DELIGENCIA ALQ.rar

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

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

A. M. CHAGAS DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

03/08/2022 - 22:41 ANTONIO MARCOS
CHAGAS DE SOUSA

- - - - 10.2.1.
HABILITAÇÃO
JURÍDICA

A. M. CHAGAS DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

03/08/2022 - 22:41 ANTONIO MARCOS
CHAGAS DE SOUSA

- - - - 10.2.2.
REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

A. M. CHAGAS DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

03/08/2022 - 22:42 ANTONIO MARCOS
CHAGAS DE SOUSA

- - - - 10.2.3.
QUALIFICAÇÃO

ECONÔMICO-
FINANCEIRA

A. M. CHAGAS DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

03/08/2022 - 22:42 ANTONIO MARCOS
CHAGAS DE SOUSA

- - - - 10.2.4. - DA
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA.

A. M. CHAGAS DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

03/08/2022 - 22:42 ANTONIO MARCOS
CHAGAS DE SOUSA

- - - - 10.2.5.
OUTROS
DOCUMENTOS

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

09/08/2022 - 10:38 12/08/2022 - 14:00 15/08/2022 - 14:00

0001 - CURUMÚ LOCAL: Descrição da rota: saída da comunidade São Raimundo,
Tachi, Vila Nova, São José até a Escola N. Sra. da Conceição I na comunidade
Cabeceira do Açaí(Manhã e Tarde)-Barco

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

17.431.955/0001-04 - META
CONSTRUCOES SERVICOS
COMERCIO LTDA

09/08/2022 - 10:23:29 Manifestamos intenção de recurso contra a desclassificação de nossa proposta
pelo motivo de não constar "marca" sendo que classificou a proposta da empresa
N.L.E BERTINO LTDA, não tratando os licitantes com isonomia. Ressaltamos que
no momento do preenchimento da proposta no sistema o campo para inserir a
marca não estava ativo de forma que não haveria como inserir tal informação.
Contudo, em nossa proposta em PDF consta todas as informações da marca das
embarcações. Solicitamos o retorno à fase de proposta e/ou nulidade do processo.

Deferido

35.849.441/0001-47 - AC
EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO LTDA

09/08/2022 - 10:23:40 Declaramos intenção de recurso em virtude da desabilitação da proposta da
empresa, uma vez que o objeto é serviço e não aquisição, aonde não constava
marca e modelo na página do portal, mas apenas na planilha do portal, frisando
que não há no edital obrigação de preencher a planilha do portal, mas de inserir
no portal. Desde já, informamos que iremos acionar os Tribunais solicitando a
revisão do presente processo.

Deferido

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1111057&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1111059&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1111061&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1111067&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1111191&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1112027&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6404459&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6404459&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6404459&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6404461&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6404461&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6404461&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6404461&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6404463&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6404463&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6404463&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6404463&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6404463&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6404466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6404466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6404466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6404467&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6404467&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6404467&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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35.849.441/0001-47 - AC
EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO LTDA

09/08/2022 - 10:37:13 Declaramos intenção contra a não aceitação a proposta da empresa, pois
entramos e contato com o portal, aonde o objeto fora cadastrado como serviço,
aonde serviço não consta na tela da pagina no momento de inserir, mas apenas
na planilha que se baixa de forma optativa (não há no edital a obrigação de
baixar), desta forma não apenas a nossa empresa fora prejudicada, mas outras
também, ferindo a competitividade. Informando que a insistência e manter esse
erro, ensejará busca dos tribunais superiores para fiscalização do proccesso.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

17.431.955/0001-04 - META
CONSTRUCOES SERVICOS
COMERCIO LTDA

12/08/2022 - 12:32:55 A empresa META CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.431.955/0001-04,
apresenta Recurso. RECURSO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

17/08/2022 - 17:28:32 em anexo recurso.pdf.

0002 - CUIPEUA LOCAL:Descrição da rota: saída da comunidade Poeiras até a
Escola Major João Rodrigues Souto na comunidade Cuipeua (Manhã e Tarde) –
Barco.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

17.431.955/0001-04 - META
CONSTRUCOES SERVICOS
COMERCIO LTDA

09/08/2022 - 10:22:54 Manifestamos intenção de recurso contra a desclassificação de nossa proposta
pelo motivo de não constar "marca" sendo que classificou a proposta da empresa
N.L.E BERTINO LTDA, não tratando os licitantes com isonomia. Ressaltamos que
no momento do preenchimento da proposta no sistema o campo para inserir a
marca não estava ativo de forma que não haveria como inserir tal informação.
Contudo, em nossa proposta em PDF consta todas as informações da marca das
embarcações. Solicitamos o retorno à fase de proposta e/ou nulidade do processo.

Deferido

35.849.441/0001-47 - AC
EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO LTDA

09/08/2022 - 10:37:31 Declaramos intenção contra a não aceitação a proposta da empresa, pois
entramos e contato com o portal, aonde o objeto fora cadastrado como serviço,
aonde serviço não consta na tela da pagina no momento de inserir, mas apenas
na planilha que se baixa de forma optativa (não há no edital a obrigação de
baixar), desta forma não apenas a nossa empresa fora prejudicada, mas outras
também, ferindo a competitividade.

Deferido

0003 - BARCO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. ROTA: SAÍDA DA
COMUNIDADE URUCURITUBA ATÉ A CIDADE, MANHÃ 17 ALUNOS.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

30.857.820/0001-65 - J P
CAMPOS COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS

09/08/2022 - 10:18:13 Sr. Pregoeiro, ocorre que a o Sr. Rejeitou a proposta de todos os licitantes que
não colocaram a marca da embarcação quando lançaram no sistema, exceto da
empresa N.L.E BERTINO LTDA, empresa também não inseriu marca da
embarcação a qual é vencedora da maioria dos itens. Por não haver uso do
princípio da isonomia e para a lisura do certame, solicito a nulidade do mesmo por
haver ilegalidade nesse processo que prejudicou grandemente os demais
licitantes.

Deferido

17.431.955/0001-04 - META
CONSTRUCOES SERVICOS
COMERCIO LTDA

09/08/2022 - 10:22:45 Manifestamos intenção de recurso contra a desclassificação de nossa proposta
pelo motivo de não constar "marca" sendo que classificou a proposta da empresa
N.L.E BERTINO LTDA, não tratando os licitantes com isonomia. Ressaltamos que
no momento do preenchimento da proposta no sistema o campo para inserir a
marca não estava ativo de forma que não haveria como inserir tal informação.
Contudo, em nossa proposta em PDF consta todas as informações da marca das
embarcações. Solicitamos o retorno à fase de proposta e/ou nulidade do processo.

Deferido

17.431.955/0001-04 - META
CONSTRUCOES SERVICOS
COMERCIO LTDA

09/08/2022 - 10:23:02 Manifestamos intenção de recurso contra a desclassificação de nossa proposta
pelo motivo de não constar "marca" sendo que classificou a proposta da empresa
N.L.E BERTINO LTDA, não tratando os licitantes com isonomia. Ressaltamos que
no momento do preenchimento da proposta no sistema o campo para inserir a
marca não estava ativo de forma que não haveria como inserir tal informação.
Contudo, em nossa proposta em PDF consta todas as informações da marca das
embarcações. Solicitamos o retorno à fase de proposta e/ou nulidade do processo.

Deferido
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0004 - BARCO A DIESEL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. ROTA: SAÍDA DA
COMUNIDADE SALVAÇÃO ATÉ A CIDADE, MANHÃ 24 ALUNOS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

30.857.820/0001-65 - J P
CAMPOS COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS

09/08/2022 - 10:12:25 Sr. Pregoeiro, ocorre que a o Sr. Rejeitou a proposta de todos os licitantes que
não colocaram a marca da embarcação quando lançaram no sistema, exceto da
empresa N.L.E BERTINO LTDA, empresa também não inseriu marca da
embarcação a qual é vencedora da maioria dos itens. Por não haver uso do
princípio da isonomia e para a lisura do certame, solicito a nulidade do mesmo por
haver ilegalidade nesse processo que prejudicou grandemente os demais
licitantes.
A empresa A. M. CHAGAS DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS não apresentou
o item 8.5.8. Quanto ao item 18.1. Não será admitida a SUBCONTRATAÇÃO do
objeto licitatório.; as empresas vencedoras deveriam apresentar documentação
das embarcações que serão destinadas para atender o obejeto.Solicito que se
preze pela total tranparência do processo, principalmente pelo fato do proprietário
da empresa A. M. CHAGAS DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS, licitante
vencedora de TODOS os itens, ser IRMÃO de um dos vereadores desse
município.

Deferido

17.431.955/0001-04 - META
CONSTRUCOES SERVICOS
COMERCIO LTDA

09/08/2022 - 10:23:10 Manifestamos intenção de recurso contra a desclassificação de nossa proposta
pelo motivo de não constar "marca" sendo que classificou a proposta da empresa
N.L.E BERTINO LTDA, não tratando os licitantes com isonomia. Ressaltamos que
no momento do preenchimento da proposta no sistema o campo para inserir a
marca não estava ativo de forma que não haveria como inserir tal informação.
Contudo, em nossa proposta em PDF consta todas as informações da marca das
embarcações. Solicitamos o retorno à fase de proposta e/ou nulidade do processo.

Deferido

0005 - ROTA FLUVIAL DA COMUNIDADE SALVAÇÃO: Especificação: SAÍDA:
COMUNIDA SALVAÇÃO PARTE DE BAIXO PASSANDO PELAS MALVINAS ATE A
ESCOLA RAMIRO BRITO. HORÁRIO: MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA
FEIRA. BARCO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

17.431.955/0001-04 - META
CONSTRUCOES SERVICOS
COMERCIO LTDA

09/08/2022 - 10:23:15 Manifestamos intenção de recurso contra a desclassificação de nossa proposta
pelo motivo de não constar "marca" sendo que classificou a proposta da empresa
N.L.E BERTINO LTDA, não tratando os licitantes com isonomia. Ressaltamos que
no momento do preenchimento da proposta no sistema o campo para inserir a
marca não estava ativo de forma que não haveria como inserir tal informação.
Contudo, em nossa proposta em PDF consta todas as informações da marca das
embarcações. Solicitamos o retorno à fase de proposta e/ou nulidade do processo.

Deferido

35.849.441/0001-47 - AC
EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO LTDA

09/08/2022 - 10:37:42 Declaramos intenção contra a não aceitação a proposta da empresa, pois
entramos e contato com o portal, aonde o objeto fora cadastrado como serviço,
aonde serviço não consta na tela da pagina no momento de inserir, mas apenas
na planilha que se baixa de forma optativa (não há no edital a obrigação de
baixar), desta forma não apenas a nossa empresa fora prejudicada, mas outras
também, ferindo a competitividade.

Deferido

Chat
Data Apelido Frase

05/08/2022 - 10:01:33 Pregoeiro Bom dia, senhores licitantes

05/08/2022 - 10:02:37 Pregoeiro Daremos inicio a sessão do pregão nº 024/2022 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA CAPACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL
COM ROTAS QUE DERAM DESERTO E NOVAS ROTAS, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE ALENQUER

05/08/2022 - 10:03:18 Pregoeiro Neste momento, iremos para analise de proposta, peço que os senhores aguardem

05/08/2022 - 10:03:26 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

05/08/2022 - 10:25:09 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 726,66 cancelada pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:25:09 Sistema Motivo: A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento convocatorio, no que se trata a marca do
veiculo, neste sentido cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:25:21 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 726,66 cancelada pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:25:21 Sistema Motivo: A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento convocatorio, no que se trata a marca do
veiculo, neste sentido cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:25:41 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 726,66 cancelada pelo pregoeiro.
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05/08/2022 - 10:25:41 Sistema Motivo: A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento convocatorio, no que se trata a marca do
veiculo, neste sentido cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:25:58 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 310,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:25:58 Sistema Motivo: A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento convocatorio, no que se trata a marca do
veiculo, neste sentido cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:26:06 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 310,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:26:06 Sistema Motivo: A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento convocatorio, no que se trata a marca do
veiculo, neste sentido cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:26:27 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 310,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:26:27 Sistema Motivo: A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento convocatorio, no que se trata a marca do
veiculo, neste sentido cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:26:46 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 1850,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:26:46 Sistema Motivo: A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento convocatorio, no que se trata a marca do
veiculo, neste sentido cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:26:52 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 1850,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:26:52 Sistema Motivo: A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento convocatorio, no que se trata a marca do
veiculo, neste sentido cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:27:11 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 1850,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:27:11 Sistema Motivo: A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento convocatorio, no que se trata a marca do
veiculo, neste sentido cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:27:27 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 1850,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:27:27 Sistema Motivo: A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento convocatorio, no que se trata a marca do
veiculo, neste sentido cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:27:47 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 1160,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:27:47 Sistema Motivo: A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento convocatorio, no que se trata a marca do
veiculo, neste sentido cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:27:54 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 1160,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:27:54 Sistema Motivo: A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento convocatorio, no que se trata a marca do
veiculo, neste sentido cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:28:09 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 1160,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:28:10 Sistema Motivo: A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento convocatorio, no que se trata a marca do
veiculo, neste sentido cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:28:11 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 1160,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:28:11 Sistema Motivo: A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento convocatorio, no que se trata a marca do
veiculo, neste sentido cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:28:23 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 1160,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:28:23 Sistema Motivo: A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento convocatorio, no que se trata a marca do
veiculo, neste sentido cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:28:26 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 1160,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:28:26 Sistema Motivo: A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento convocatorio, no que se trata a marca do
veiculo, neste sentido cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:28:40 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 660,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:28:40 Sistema Motivo: A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento convocatorio, no que se trata a marca do
veiculo, neste sentido cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:28:49 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 660,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:28:49 Sistema Motivo: A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento convocatorio, no que se trata a marca do
veiculo, neste sentido cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:29:16 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 660,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:29:16 Sistema Motivo: A licitante deixou de cumprir o item 5.7 do instrumento convocatorio, no que se trata a marca do
veiculo, neste sentido cumprindo o item 6.2 do instrumento convocatorio.

05/08/2022 - 10:29:16 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

05/08/2022 - 10:29:17 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

05/08/2022 - 10:29:17 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

05/08/2022 - 10:29:17 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.

05/08/2022 - 10:31:13 Pregoeiro Daremos inicio a fase de lances

05/08/2022 - 10:31:32 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:31:32 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/08/2022 - 10:31:33 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:31:33 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/08/2022 - 10:31:37 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:31:37 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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05/08/2022 - 10:31:42 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:31:42 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/08/2022 - 10:31:44 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

05/08/2022 - 10:31:44 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/08/2022 - 10:48:29 Sistema O item 0002 foi encerrado.

05/08/2022 - 11:41:15 Sistema O item 0003 foi encerrado.

05/08/2022 - 11:41:36 Sistema O item 0004 foi encerrado.

05/08/2022 - 11:41:57 Sistema O item 0005 foi encerrado.

05/08/2022 - 11:42:03 Sistema O item 0001 foi encerrado.

05/08/2022 - 11:43:26 Sistema O item 0001 teve como arrematante N.L.E BERTINO LTDA - ME com lance de R$ 661,00.

05/08/2022 - 11:43:26 Sistema O item 0002 teve como arrematante A. M. CHAGAS DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS - EPP/SS com
lance de R$ 293,49.

05/08/2022 - 11:43:26 Sistema O item 0003 teve como arrematante N.L.E BERTINO LTDA - ME com lance de R$ 1.781,00.

05/08/2022 - 11:43:26 Sistema O item 0004 teve como arrematante N.L.E BERTINO LTDA - ME com lance de R$ 1.093,00.

05/08/2022 - 11:43:26 Sistema O item 0005 teve como arrematante N.L.E BERTINO LTDA - ME com lance de R$ 600,00.

05/08/2022 - 11:47:41 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:49 do dia 05/08/2022.

05/08/2022 - 11:47:41 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 11:49 do dia 05/08/2022.

05/08/2022 - 11:47:41 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 11:49 do dia 05/08/2022.

05/08/2022 - 11:47:41 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 11:49 do dia 05/08/2022.

05/08/2022 - 11:47:41 Sistema Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 11:49 do dia 05/08/2022.

05/08/2022 - 11:48:10 F. A. M. CHAGAS DE S... Negociação Item 0002: Sr. Pregoeiro, o último lance é nosso valor final.

05/08/2022 - 11:55:26 Pregoeiro Estaremos suspendendo o certame para horario de almoço, retornaremos às 14 horas

05/08/2022 - 14:06:29 Pregoeiro Boa tarde Senhores licitantes

05/08/2022 - 14:07:39 Pregoeiro Daremos inicio ao certame eletrônico

05/08/2022 - 14:27:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:23 do dia 05/08/2022.

05/08/2022 - 14:27:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:23 do dia 05/08/2022.

05/08/2022 - 14:27:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:23 do dia 05/08/2022.

05/08/2022 - 14:27:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:23 do dia 05/08/2022.

05/08/2022 - 14:27:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 16:23 do dia 05/08/2022.

05/08/2022 - 14:27:06 Sistema Motivo: SOLICITO DAS EMPRESAS ARREMETANTES QUE POSSAM APRESENTAR A PLANILHA DE
CUSTO DOS DETERMINADOS ITENS ARREMATADOS ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS
COMPROBATORIOS (NOTA FISCAL E CONTRATO), JUNTAMENTE COM A PROPOSTA READEQUADA

05/08/2022 - 15:48:34 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

05/08/2022 - 15:49:06 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

05/08/2022 - 15:49:29 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

05/08/2022 - 15:49:57 Sistema A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

05/08/2022 - 16:12:23 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

05/08/2022 - 16:43:24 Pregoeiro IREMOS SUSPENDER A SESSÃO PARA ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO, RETORNAREMOS NO DIA
08/08/2022 AS 11 HORAS DA MANHA

08/08/2022 - 11:05:17 Pregoeiro Bom dia Senhores Licitantes

08/08/2022 - 11:05:28 Pregoeiro Daremos continuidade a sessão

08/08/2022 - 11:17:01 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 08/08/2022.

08/08/2022 - 11:17:01 Sistema Motivo: Solicito que a empresa NLE BERTINO, possa fazer os ajustes necessários na planilha de custo
separando tributos de lucros, haja vista que um é despesa e reencaminhe para reanalise, solicito também
que a empresa encaminhe extrato do DASN Ano 2021 e o extrato mensal 01/2022 a 07/2022.

08/08/2022 - 11:17:04 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 08/08/2022.

08/08/2022 - 11:17:04 Sistema Motivo: Solicito que a empresa NLE BERTINO, possa fazer os ajustes necessários na planilha de custo
separando tributos de lucros, haja vista que um é despesa e reencaminhe para reanalise, solicito também
que a empresa encaminhe extrato do DASN Ano 2021 e o extrato mensal 01/2022 a 07/2022.

08/08/2022 - 11:17:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 08/08/2022.

08/08/2022 - 11:17:25 Sistema Motivo: Solicito que a empresa NLE BERTINO, possa fazer os ajustes necessários na planilha de custo
separando tributos de lucros, haja vista que um é despesa e reencaminhe para reanalise, solicito também
que a empresa encaminhe extrato do DASN Ano 2021 e o extrato mensal 01/2022 a 07/2022.

08/08/2022 - 11:17:44 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 08/08/2022.

08/08/2022 - 11:17:44 Sistema Motivo: Solicito que a empresa NLE BERTINO, possa fazer os ajustes necessários na planilha de custo
separando tributos de lucros, haja vista que um é despesa e reencaminhe para reanalise, solicito também
que a empresa encaminhe extrato do DASN Ano 2021 e o extrato mensal 01/2022 a 07/2022.

08/08/2022 - 11:18:00 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 08/08/2022.

08/08/2022 - 11:18:00 Sistema Motivo: Solicito que a empresa NLE BERTINO, possa fazer os ajustes necessários na planilha de custo
separando tributos de lucros, haja vista que um é despesa e reencaminhe para reanalise, solicito também
que a empresa encaminhe extrato do DASN Ano 2021 e o extrato mensal 01/2022 a 07/2022.

08/08/2022 - 11:18:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 08/08/2022.
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08/08/2022 - 11:18:07 Sistema Motivo: Solicito que a empresa NLE BERTINO, possa fazer os ajustes necessários na planilha de custo
separando tributos de lucros, haja vista que um é despesa e reencaminhe para reanalise, solicito também
que a empresa encaminhe extrato do DASN Ano 2021 e o extrato mensal 01/2022 a 07/2022.

08/08/2022 - 12:24:49 F. N.L.E BERTINO LTDA Documentação Item 0001: PREZADO PREGOEIRO, SOLICITO MAIS TEMPO PARA ENVIO DOS
DOCUMENTOS SOLICITADOS, POIS ESTAMOS COM INSTABILIDADE DE INTERNET.

08/08/2022 - 12:59:01 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

08/08/2022 - 13:13:33 Pregoeiro Peço que aguardem, estamos reanalisando documentos anexados

08/08/2022 - 14:35:39 Pregoeiro PARA MELHOR ANALISE DE DOCUMENTAÇÕES, SUSPENDEREMOS A SESSÃO E RETORNARESMOS
AMANHA ÁS 9:30 HORAS.

09/08/2022 - 09:35:15 Pregoeiro Bom dia Senhores Licitantes

09/08/2022 - 09:36:10 Pregoeiro Daremos continuidade ao processo

09/08/2022 - 09:36:48 Sistema O fornecedor N.L.E BERTINO LTDA foi inabilitado no processo.

09/08/2022 - 09:36:48 Sistema Motivo: Em analise ao balanço registrado na JUCEPA, o faturamento bruto foi de R$ 351.657,48, estando por
tanto a empresa enquadrada na faixa 2, do anexo III, do simples nacional. Conforme o CNAE objeto deste
pregão. Divergindo da alíquota informada pela empresa na composição de custos. Ainda sobre o balanço
registrado na junta, constam divergências no faturamento , em relação ao PGDASN apresentado.
Faturamento da JUCEPA foi declarado um faturamento de R$ 351.657,48, enquanto na declaração do
simples afirma que não houve faturamento. Após análise das diligências apresentadas, foi verificado que a
empresa N.L.E teve um faturamento acumulado de R$ 1.380.473,27 no ano 2020; Considerando que a
empresa se declara microempresa através dos documentos enviados; Considerando que a Lei estabelece
um limite de faturamento de R$ 360.000,00 para empresas enquadradas como ME; Considerando que é
obrigatória a promoção do desenquadramento da condição de beneficiária da Lei... (CONTINUA)

09/08/2022 - 09:36:48 Sistema (CONT. 1) Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de faturamento; Considerando que a obrigação
de informar a JUCEPA é da empresa, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos
benefícios previstos na Lei; Declaramos a licitante inabilitada por prestar falsa declaração de beneficiaria da
Lei 123/2006.

09/08/2022 - 09:36:48 Sistema O fornecedor N.L.E BERTINO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

09/08/2022 - 09:36:48 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante A. M. CHAGAS DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS com lance
de R$ 661,99.

09/08/2022 - 09:36:48 Sistema O fornecedor N.L.E BERTINO LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

09/08/2022 - 09:36:48 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante A. M. CHAGAS DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS com lance
de R$ 1.781,99.

09/08/2022 - 09:36:48 Sistema O fornecedor N.L.E BERTINO LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

09/08/2022 - 09:36:48 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante A. M. CHAGAS DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS com lance
de R$ 1.094,99.

09/08/2022 - 09:36:48 Sistema O fornecedor N.L.E BERTINO LTDA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

09/08/2022 - 09:36:48 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante A. M. CHAGAS DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS com lance
de R$ 600,99.

09/08/2022 - 10:08:09 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. M. CHAGAS DE SOUSA COMERCIO E
SERVICOS.

09/08/2022 - 10:08:09 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. M. CHAGAS DE SOUSA COMERCIO E
SERVICOS.

09/08/2022 - 10:08:09 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. M. CHAGAS DE SOUSA COMERCIO E
SERVICOS.

09/08/2022 - 10:08:09 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. M. CHAGAS DE SOUSA COMERCIO E
SERVICOS.

09/08/2022 - 10:08:09 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. M. CHAGAS DE SOUSA COMERCIO E
SERVICOS.

09/08/2022 - 10:08:29 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 09/08/2022 às 10:38.

09/08/2022 - 10:08:29 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 09/08/2022 às 10:38.

09/08/2022 - 10:08:29 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 09/08/2022 às 10:38.

09/08/2022 - 10:08:30 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 09/08/2022 às 10:38.

09/08/2022 - 10:08:30 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 09/08/2022 às 10:38.

09/08/2022 - 10:12:25 Sistema O fornecedor J P CAMPOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - ME declarou intenção de recurso para o item
0004.

09/08/2022 - 10:18:13 Sistema O fornecedor J P CAMPOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - ME declarou intenção de recurso para o item
0003.

09/08/2022 - 10:22:45 Sistema O fornecedor META CONSTRUCOES SERVICOS COMERCIO LTDA - ME declarou intenção de recurso
para o item 0003.

09/08/2022 - 10:22:54 Sistema O fornecedor META CONSTRUCOES SERVICOS COMERCIO LTDA - ME declarou intenção de recurso
para o item 0002.

09/08/2022 - 10:23:02 Sistema O fornecedor META CONSTRUCOES SERVICOS COMERCIO LTDA - ME declarou intenção de recurso
para o item 0003.

09/08/2022 - 10:23:10 Sistema O fornecedor META CONSTRUCOES SERVICOS COMERCIO LTDA - ME declarou intenção de recurso
para o item 0004.

09/08/2022 - 10:23:15 Sistema O fornecedor META CONSTRUCOES SERVICOS COMERCIO LTDA - ME declarou intenção de recurso
para o item 0005.

09/08/2022 - 10:23:29 Sistema O fornecedor META CONSTRUCOES SERVICOS COMERCIO LTDA - ME declarou intenção de recurso
para o item 0001.

09/08/2022 - 10:23:40 Sistema O fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0001.
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09/08/2022 - 10:37:13 Sistema O fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0001.

09/08/2022 - 10:37:31 Sistema O fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0002.

09/08/2022 - 10:37:42 Sistema O fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0005.

09/08/2022 - 10:39:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

09/08/2022 - 10:39:19 Sistema Intenção: Declaramos intenção contra a não aceitação a proposta da empresa, pois entramos e contato com
o portal, aonde o objeto fora cadastrado como serviço, aonde serviço não consta na tela da pagina no
momento de inserir, mas apenas na planilha que se baixa de forma optativa (não há no edital a obrigação de
baixar), desta forma não apenas a nossa empresa fora prejudicada, mas outras também, ferindo a
competitividade. Informando que a insistência e manter esse erro, ensejará busca dos tribunais superiores
para fiscalização do proccesso.

09/08/2022 - 10:39:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

09/08/2022 - 10:39:21 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso em virtude da desabilitação da proposta da empresa, uma vez que
o objeto é serviço e não aquisição, aonde não constava marca e modelo na página do portal, mas apenas na
planilha do portal, frisando que não há no edital obrigação de preencher a planilha do portal, mas de inserir
no portal. Desde já, informamos que iremos acionar os Tribunais solicitando a revisão do presente processo.

09/08/2022 - 10:39:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

09/08/2022 - 10:39:26 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a desclassificação de nossa proposta pelo motivo de não
constar "marca" sendo que classificou a proposta da empresa N.L.E BERTINO LTDA, não tratando os
licitantes com isonomia. Ressaltamos que no momento do preenchimento da proposta no sistema o campo
para inserir a marca não estava ativo de forma que não haveria como inserir tal informação. Contudo, em
nossa proposta em PDF consta todas as informações da marca das embarcações. Solicitamos o retorno à
fase de proposta e/ou nulidade do processo.

09/08/2022 - 10:40:01 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

09/08/2022 - 10:40:01 Sistema Intenção: Declaramos intenção contra a não aceitação a proposta da empresa, pois entramos e contato com
o portal, aonde o objeto fora cadastrado como serviço, aonde serviço não consta na tela da pagina no
momento de inserir, mas apenas na planilha que se baixa de forma optativa (não há no edital a obrigação de
baixar), desta forma não apenas a nossa empresa fora prejudicada, mas outras também, ferindo a
competitividade.

09/08/2022 - 10:40:05 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

09/08/2022 - 10:40:05 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a desclassificação de nossa proposta pelo motivo de não
constar "marca" sendo que classificou a proposta da empresa N.L.E BERTINO LTDA, não tratando os
licitantes com isonomia. Ressaltamos que no momento do preenchimento da proposta no sistema o campo
para inserir a marca não estava ativo de forma que não haveria como inserir tal informação. Contudo, em
nossa proposta em PDF consta todas as informações da marca das embarcações. Solicitamos o retorno à
fase de proposta e/ou nulidade do processo.

09/08/2022 - 10:40:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

09/08/2022 - 10:40:17 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a desclassificação de nossa proposta pelo motivo de não
constar "marca" sendo que classificou a proposta da empresa N.L.E BERTINO LTDA, não tratando os
licitantes com isonomia. Ressaltamos que no momento do preenchimento da proposta no sistema o campo
para inserir a marca não estava ativo de forma que não haveria como inserir tal informação. Contudo, em
nossa proposta em PDF consta todas as informações da marca das embarcações. Solicitamos o retorno à
fase de proposta e/ou nulidade do processo.

09/08/2022 - 10:40:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

09/08/2022 - 10:40:19 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a desclassificação de nossa proposta pelo motivo de não
constar "marca" sendo que classificou a proposta da empresa N.L.E BERTINO LTDA, não tratando os
licitantes com isonomia. Ressaltamos que no momento do preenchimento da proposta no sistema o campo
para inserir a marca não estava ativo de forma que não haveria como inserir tal informação. Contudo, em
nossa proposta em PDF consta todas as informações da marca das embarcações. Solicitamos o retorno à
fase de proposta e/ou nulidade do processo.

09/08/2022 - 10:40:22 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

09/08/2022 - 10:40:22 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro, ocorre que a o Sr. Rejeitou a proposta de todos os licitantes que não colocaram a
marca da embarcação quando lançaram no sistema, exceto da empresa N.L.E BERTINO LTDA, empresa
também não inseriu marca da embarcação a qual é vencedora da maioria dos itens. Por não haver uso do
princípio da isonomia e para a lisura do certame, solicito a nulidade do mesmo por haver ilegalidade nesse
processo que prejudicou grandemente os demais licitantes.

09/08/2022 - 10:40:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

09/08/2022 - 10:40:29 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a desclassificação de nossa proposta pelo motivo de não
constar "marca" sendo que classificou a proposta da empresa N.L.E BERTINO LTDA, não tratando os
licitantes com isonomia. Ressaltamos que no momento do preenchimento da proposta no sistema o campo
para inserir a marca não estava ativo de forma que não haveria como inserir tal informação. Contudo, em
nossa proposta em PDF consta todas as informações da marca das embarcações. Solicitamos o retorno à
fase de proposta e/ou nulidade do processo.

09/08/2022 - 10:40:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

09/08/2022 - 10:40:31 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro, ocorre que a o Sr. Rejeitou a proposta de todos os licitantes que não colocaram a
marca da embarcação quando lançaram no sistema, exceto da empresa N.L.E BERTINO LTDA, empresa
também não inseriu marca da embarcação a qual é vencedora da maioria dos itens. Por não haver uso do
princípio da isonomia e para a lisura do certame, solicito a nulidade do mesmo por haver ilegalidade nesse
processo que prejudicou grandemente os demais licitantes. A empresa A. M. CHAGAS DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS não apresentou o item 8.5.8. Quanto ao item 18.1. Não será admitida a
SUBCONTRATAÇÃO do objeto licitatório.; as empresas vencedoras deveriam apresentar documentação das
embarcações que serão destinadas para atender o obejeto.Solicito que se preze pela total tranparência do
processo, principalmente pelo fato do proprietário da empresa A. M. CHAGAS DE SOUSA COMERCIO E
SERVICOS, licitante vencedora de TODOS os itens, ser IRMÃO de um dos vereadores desse...
(CONTINUA)

09/08/2022 - 10:40:31 Sistema (CONT. 1) município.

09/08/2022 - 10:40:37 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.
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09/08/2022 - 10:40:37 Sistema Intenção: Declaramos intenção contra a não aceitação a proposta da empresa, pois entramos e contato com
o portal, aonde o objeto fora cadastrado como serviço, aonde serviço não consta na tela da pagina no
momento de inserir, mas apenas na planilha que se baixa de forma optativa (não há no edital a obrigação de
baixar), desta forma não apenas a nossa empresa fora prejudicada, mas outras também, ferindo a
competitividade.

09/08/2022 - 10:40:46 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

09/08/2022 - 10:40:46 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a desclassificação de nossa proposta pelo motivo de não
constar "marca" sendo que classificou a proposta da empresa N.L.E BERTINO LTDA, não tratando os
licitantes com isonomia. Ressaltamos que no momento do preenchimento da proposta no sistema o campo
para inserir a marca não estava ativo de forma que não haveria como inserir tal informação. Contudo, em
nossa proposta em PDF consta todas as informações da marca das embarcações. Solicitamos o retorno à
fase de proposta e/ou nulidade do processo.

09/08/2022 - 10:41:23 Sistema O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 12/08/2022 às 14:00, com limite de
contrarrazão para 15/08/2022 às 14:00.

09/08/2022 - 10:41:23 Sistema O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo pregoeiro para 12/08/2022 às 14:00, com limite de
contrarrazão para 15/08/2022 às 14:00.

09/08/2022 - 10:41:23 Sistema O prazo para recursos no item 0003 foi definido pelo pregoeiro para 12/08/2022 às 14:00, com limite de
contrarrazão para 15/08/2022 às 14:00.

09/08/2022 - 10:41:23 Sistema O prazo para recursos no item 0004 foi definido pelo pregoeiro para 12/08/2022 às 14:00, com limite de
contrarrazão para 15/08/2022 às 14:00.

09/08/2022 - 10:41:23 Sistema O prazo para recursos no item 0005 foi definido pelo pregoeiro para 12/08/2022 às 14:00, com limite de
contrarrazão para 15/08/2022 às 14:00.

12/08/2022 - 12:32:55 Sistema O fornecedor META CONSTRUCOES SERVICOS COMERCIO LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.

17/08/2022 - 10:42:43 Sistema Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.

17/08/2022 - 17:29:32 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

17/08/2022 - 17:29:47 Sistema O item 0002 foi adjudicado por Nilson Afonso Correa Fonseca.

17/08/2022 - 17:29:50 Sistema O item 0003 foi adjudicado por Nilson Afonso Correa Fonseca.

17/08/2022 - 17:29:55 Sistema O item 0004 foi adjudicado por Nilson Afonso Correa Fonseca.

17/08/2022 - 17:29:59 Sistema O item 0005 foi adjudicado por Nilson Afonso Correa Fonseca.

17/08/2022 - 17:30:36 Sistema O item 0001 foi adjudicado por HEVERTON DOS SANTOS SILVA.

19/08/2022 - 09:49:30 Sistema O Item 0001 foi homologado por HEVERTON DOS SANTOS SILVA.

19/08/2022 - 09:49:30 Sistema O Item 0002 foi homologado por HEVERTON DOS SANTOS SILVA.

19/08/2022 - 09:49:30 Sistema O Item 0003 foi homologado por HEVERTON DOS SANTOS SILVA.

19/08/2022 - 09:49:30 Sistema O Item 0004 foi homologado por HEVERTON DOS SANTOS SILVA.

19/08/2022 - 09:49:30 Sistema O Item 0005 foi homologado por HEVERTON DOS SANTOS SILVA.

Nilson Afonso Correa Fonseca

Pregoeiro

HEVERTON DOS SANTOS SILVA

Autoridade Competente

Erivaldo Rodrigues de Sousa

Apoio
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