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ATA FINAL
Câmara Municipal de Xinguara
Câmara Municipal de Xinguara

Pregão Eletrônico - 01/2022/CMX

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

17/01/2022 16:18 17/01/2022 17:00 24/01/2022 09:00 27/01/2022 08:59 27/01/2022 09:00

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

0001 LONGARINA CONTENDO 5 (CINCO)
ASSENTOS, ESPUMA DE ALTA DENSIDADE
COM 75 MILÍMETROS, MADEIRA EM
COMPENSADO LAMINADO COM 12
MILÍMETROS, REVESTIMENTO DA POLTRONA
EM COURO ECOLÓGICO 0.8 MILÍMETROS NA
COR AZUL COBALTO COM DETALHES EM
COSTURA, ENCOSTO BORDADO CORTE A
LASER CONTENDO O BRASÃO E AS
INSCRIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL DE XINGUARA- PARÁ NA
PROPORÇÃO DA ÁREA DO RESPECTIVO
ENCOSTO, ASSENTO RETRÁTIL, BASE EM
AÇO COM TRAVESSAS DUPLAS EM TUBO
50X30 1.20 DE ESPESSURA, PÉS DUPLOS EM
TUBO 50X30 1,20 ESPESSURA BRAÇOS EM
AÇO TUBO 20X30 1,20 ESPESSURA,
TRATAMENTO ANTI FERRUGEM COM
PRODUTO ESPECÍFICO, PINTURA
ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR PRETA
CRAQUEADA, ACABAMENTOS DAS
PONTEIRAS EM POLIPROPILENO.

5.350,00 14 - UN Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

17/01/2022 EDITAL PREGÃO ELETRONICO 01-2022 - Longarinas.pdf

10/02/2022 Relatório - pareceres - decisão.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

27/01/2022 - 10:48 Negociação aberta para o processo
01/2022/CMX

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 01/2022/CMX.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/01/2022 - 10:54 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 27/01/2022 às 13:00.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2022 às 11:41:33.
Código verificador: 1EA1BF

Página 2 de 33

0001 Longarina contendo 5
(cinco) assentos, espuma
de alta densidade com 75
milímetros, madeira em
compensado laminado
com 12 milímetros,
revestimento da poltrona
em couro ecológico 0.8
milímetros na cor azul
cobalto com detalhes em
costura, encosto bordado
corte a laser contendo o
brasão e as inscrições do
Poder Legislativo
Municipal de Xinguara-
Pará na proporção da
área do respectivo
encosto, assento retrátil,
base em aço com
travessas duplas em tubo
50x30 1.20 de espessura,
pés duplos em tubo
50x30 1,20 espessura
braços em aço tubo
20x30 1,20 espessura,
tratamento anti ferrugem
com produto específico,
pintura eletrostática epóxi
na cor preta craqueada,
acabamentos das
ponteiras em
polipropileno.

META X INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

PROPRIO PROPRIA 3.292,00 14 46.088,00

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 - Longarina contendo 5 (cinco) assentos, espuma de alta densidade com 75 milímetros, madeira
em compensado laminado com 12 milímetros, revestimento da poltrona em couro ecológico 0.8
milímetros na cor azul cobalto com detalhes em costura, encosto bordado corte a laser contendo o
brasão e as inscrições do Poder Legislativo Municipal de Xinguara- Pará na proporção da área do
respectivo encosto, assento retrátil, base em aço com travessas duplas em tubo 50x30 1.20 de
espessura, pés duplos em tubo 50x30 1,20 espessura braços em aço tubo 20x30 1,20 espessura,
tratamento anti ferrugem com produto específico, pintura eletrostática epóxi na cor preta craqueada,
acabamentos das ponteiras em polipropileno.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

META X INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

18.493.830/0001-
63

25/01/2022 -
09:10:51

PROPRIO PROPRIA 14 5.350,00 74.900,00 Sim

PONTO INFO
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

08.255.726/0001-
87

25/01/2022 -
12:11:40

882.3915" REALME/REALME 14 5.300,00 74.200,00 Sim

I C S PLENARIO
COMERCIO E
SERVICO LTDA

34.565.467/0001-
09

26/01/2022 -
14:14:29

1 SHALOM 14 5.335,00 74.690,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

26/01/2022 -
15:53:21

CAD/LONG-05 MARCA PRÓPRIA 14 5.350,00 74.900,00 Sim

MAURO L C RUELA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS

38.478.688/0001-
92

27/01/2022 -
00:13:09

Longarina
contendo 5 (cinco)
assentos

ARTESANAL 14 5.350,00 74.900,00 Sim

ctht brasil eireli 35.651.632/0001-
08

27/01/2022 -
00:33:51

Longarina
contendo 5 (cinco)
assentos

PETHIFLEX 14 5.350,00 74.900,00 Sim
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Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.830/0001-63 60 dias

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 08.255.726/0001-87 60 dias

SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 34.390.049/0001-10 60 dias

ctht brasil eireli 35.651.632/0001-08 90 dias

I C S PLENARIO COMERCIO E SERVICO LTDA 34.565.467/0001-09 60 dias

MAURO L C RUELA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 38.478.688/0001-92 60 dias

Lances Enviados
0001 - Longarina contendo 5 (cinco) assentos, espuma de alta densidade com 75 milímetros, madeira
em compensado laminado com 12 milímetros, revestimento da poltrona em couro ecológico 0.8
milímetros na cor azul cobalto com detalhes em costura, encosto bordado corte a laser contendo o
brasão e as inscrições do Poder Legislativo Municipal de Xinguara- Pará na proporção da área do
respectivo encosto, assento retrátil, base em aço com travessas duplas em tubo 50x30 1.20 de
espessura, pés duplos em tubo 50x30 1,20 espessura braços em aço tubo 20x30 1,20 espessura,
tratamento anti ferrugem com produto específico, pintura eletrostática epóxi na cor preta craqueada,
acabamentos das ponteiras em polipropileno.
Data Valor CNPJ Situação

25/01/2022 - 09:10:51 5.350,00 (proposta) 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

25/01/2022 - 12:11:40 5.300,00 (proposta) 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

26/01/2022 - 14:14:29 5.335,00 (proposta) 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

26/01/2022 - 15:53:21 5.350,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/01/2022 - 00:13:09 5.350,00 (proposta) 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 00:33:51 5.350,00 (proposta) 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:14:38 5.299,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:14:52 5.295,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:15:13 5.294,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:15:43 5.289,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:15:54 5.288,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:16:10 5.287,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:16:13 5.279,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido
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27/01/2022 - 09:16:29 5.275,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:16:33 5.274,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:16:42 5.273,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:16:54 5.272,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:16:58 5.269,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:17:02 5.268,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:17:20 5.265,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:17:28 5.259,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:17:41 5.255,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:17:44 5.258,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:17:56 5.253,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:18:14 5.250,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:18:26 5.249,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:18:38 5.240,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:19:01 5.230,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:19:08 5.229,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:19:12 5.220,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:19:24 5.219,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:19:36 5.218,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido
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27/01/2022 - 09:19:40 5.215,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:19:45 5.210,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:19:58 5.209,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:20:01 5.200,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:20:08 5.205,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:20:21 5.195,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:20:23 5.199,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:20:30 5.194,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:20:36 5.190,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:20:53 5.189,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:21:00 5.150,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:21:03 5.185,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:21:10 5.149,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:21:20 5.140,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:21:23 5.139,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:21:35 5.130,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:21:39 5.133,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:21:39 5.138,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:21:44 5.125,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:21:51 5.120,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:21:58 5.115,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:22:02 5.119,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido
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27/01/2022 - 09:22:11 5.114,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:22:18 5.110,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:22:22 5.113,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:22:24 5.109,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:22:30 5.100,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:22:33 5.108,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:22:37 5.099,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:22:44 5.096,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:22:57 5.094,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:23:05 5.090,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:23:12 5.000,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:23:16 5.088,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:23:21 4.990,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:23:29 4.999,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:23:35 4.985,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:23:40 4.983,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:23:40 4.989,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:23:52 4.980,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:23:58 4.982,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:24:04 4.975,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:24:10 4.950,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido
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27/01/2022 - 09:24:14 4.970,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:24:25 4.949,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:24:29 4.945,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:24:41 4.933,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:24:44 4.900,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:24:51 4.932,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:24:56 4.940,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:24:59 4.895,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:25:04 4.850,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:25:07 4.899,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:25:19 4.845,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:25:24 4.830,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:25:29 4.840,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:25:33 4.815,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:25:40 4.820,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:25:43 4.833,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:25:47 4.810,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:25:53 4.800,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:26:10 4.795,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido
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27/01/2022 - 09:26:16 4.799,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:26:17 4.720,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:26:27 4.780,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:26:32 4.791,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:26:35 4.710,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:26:38 4.700,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:26:38 4.718,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:26:54 4.690,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:26:57 4.693,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:27:11 4.683,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:27:14 4.650,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:27:18 4.680,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:27:29 4.645,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:27:35 4.630,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:27:41 4.643,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:27:46 4.620,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:27:54 4.629,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:27:58 4.623,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:28:04 4.610,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26
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27/01/2022 - 09:28:08 4.615,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:28:15 4.600,00 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:28:31 4.590,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:28:43 4.580,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:28:47 4.550,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:28:53 4.547,50 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Válido

27/01/2022 - 09:29:02 4.573,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:29:05 4.500,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:29:15 4.540,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:29:26 4.400,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:29:39 4.470,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:29:42 4.395,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:29:48 4.350,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:30:04 4.333,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:30:10 4.348,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:30:15 4.300,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:30:19 4.310,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:30:25 4.330,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:30:31 4.225,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47
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27/01/2022 - 09:30:37 4.293,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:30:37 4.290,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:30:49 4.220,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:30:54 4.219,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:31:05 4.200,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:31:08 4.218,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:31:21 4.118,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:31:26 4.190,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:31:36 4.100,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:31:48 4.000,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:31:52 4.050,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:32:01 3.950,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:32:04 3.993,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:32:05 3.990,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:32:16 3.940,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:32:35 3.900,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:32:47 3.935,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:32:53 3.805,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26
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27/01/2022 - 09:33:02 3.800,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:33:08 3.799,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:33:19 3.775,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:33:27 3.769,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:33:33 3.770,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:33:37 3.793,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:33:43 3.760,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:33:55 3.600,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:33:59 3.753,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:34:00 3.759,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:34:12 3.599,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:34:16 3.593,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:34:24 3.598,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:34:33 3.590,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:35:01 3.580,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:35:23 3.578,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2022 às 11:41:33.
Código verificador: 1EA1BF

Página 12 de 33

27/01/2022 - 09:35:35 3.573,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:35:49 3.570,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:36:10 3.569,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:36:31 3.560,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:36:50 3.558,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:37:10 3.555,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:37:26 3.550,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:37:49 3.495,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:37:55 3.500,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

27/01/2022 - 09:38:32 3.494,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:38:55 3.490,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:39:14 3.488,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:39:39 3.485,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:39:47 3.483,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:40:07 3.400,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:40:10 3.479,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - 27/01/2022 09:42:33
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27/01/2022 - 09:40:13 3.480,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:40:22 3.399,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:40:53 3.395,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:41:10 3.394,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:41:38 3.391,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:41:56 3.390,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:42:18 3.385,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:42:28 3.383,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:42:45 3.382,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:42:50 3.380,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:43:09 3.373,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:43:22 3.372,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:43:33 3.370,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:43:49 3.369,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2022 às 11:41:33.
Código verificador: 1EA1BF

Página 14 de 33

27/01/2022 - 09:44:13 3.368,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:44:20 3.363,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:44:35 3.362,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:44:38 3.360,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:45:08 3.359,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:45:20 3.353,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:45:29 3.357,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:45:41 3.350,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:45:51 3.349,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:46:05 3.343,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:46:16 3.340,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:46:27 3.342,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:46:40 3.339,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:46:56 3.333,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:47:03 3.335,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:47:21 3.300,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:47:51 3.299,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido
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27/01/2022 - 09:48:12 3.297,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:48:32 3.295,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:48:43 3.296,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:48:50 3.293,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:49:09 3.291,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:49:28 3.290,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:49:47 3.289,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:49:51 3.292,00 18.493.830/0001-63 - META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Válido

27/01/2022 - 09:50:05 3.287,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:50:34 3.286,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:50:56 3.283,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:51:26 3.281,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:51:49 3.279,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:52:14 3.278,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:52:39 3.275,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26
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27/01/2022 - 09:53:02 3.274,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:53:17 3.272,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:53:38 3.271,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:53:56 3.270,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:54:11 3.269,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:54:40 3.266,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:54:59 3.265,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:55:39 3.263,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:56:27 3.262,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:56:40 3.260,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:56:52 3.259,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:57:13 3.257,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:57:30 3.256,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47
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27/01/2022 - 09:57:49 3.254,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:58:13 3.253,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:58:25 3.250,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:58:47 3.249,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:59:05 3.247,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 09:59:29 3.246,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 09:59:52 3.245,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:00:06 3.244,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:00:28 3.242,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:00:41 3.241,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:00:53 3.240,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:01:18 3.239,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:01:41 3.237,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26
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27/01/2022 - 10:01:54 3.236,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:02:20 3.235,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:02:43 3.234,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:02:57 3.232,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:03:22 3.231,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:03:42 3.230,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:03:59 3.229,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:04:16 3.228,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:04:35 3.227,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:04:52 3.226,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:05:11 3.225,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:05:31 3.224,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:05:45 3.223,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47
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27/01/2022 - 10:06:14 3.220,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:06:42 3.219,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:07:12 3.217,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:07:37 3.216,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:07:58 3.215,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:08:19 3.213,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:08:37 3.212,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:08:59 3.211,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:09:13 3.210,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:09:39 3.209,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:09:56 3.208,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:10:15 3.206,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:10:30 3.204,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26
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27/01/2022 - 10:11:06 3.203,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:11:13 3.202,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:11:47 3.201,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:12:03 3.199,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:12:28 3.198,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:12:46 3.197,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:13:03 3.196,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:13:22 3.195,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:13:41 3.194,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:13:55 3.193,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:14:13 3.192,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:14:27 3.191,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:14:51 3.190,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47
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27/01/2022 - 10:15:06 3.189,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:15:31 3.188,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:15:39 3.187,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:16:40 3.186,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:16:59 3.185,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:17:30 3.184,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:17:50 3.183,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:18:40 3.181,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:18:59 3.180,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:19:28 3.179,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:19:46 3.178,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:20:12 3.177,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:20:38 3.176,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26
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27/01/2022 - 10:21:02 3.175,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:21:13 3.174,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:22:18 3.173,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:22:38 3.172,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:23:40 3.170,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:24:07 3.169,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:25:17 3.167,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:25:29 3.166,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:26:13 3.165,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:26:31 3.164,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:27:14 3.160,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:27:32 3.159,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:28:08 3.158,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47
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27/01/2022 - 10:28:28 3.157,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:29:23 3.156,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:29:42 3.155,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:30:08 3.154,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:30:25 3.153,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:31:20 3.152,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:31:31 3.151,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:31:56 3.150,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:32:14 3.149,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:32:43 3.148,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:32:57 3.147,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:33:21 3.146,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:33:40 3.145,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26
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27/01/2022 - 10:34:05 3.143,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:34:27 3.142,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:34:55 3.141,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:35:09 3.140,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:35:40 3.139,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:35:54 3.138,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:36:23 3.137,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:36:38 3.136,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:37:06 3.135,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:37:26 3.134,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:37:44 3.133,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:37:56 3.132,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:38:06 3.130,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47
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27/01/2022 - 10:38:15 3.129,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:38:30 3.128,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:38:47 3.127,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:39:05 3.126,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:39:21 3.125,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:39:34 3.124,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:39:58 3.123,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:40:14 3.122,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:40:32 3.121,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:40:41 3.120,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:40:57 3.119,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:41:07 3.118,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:41:17 3.117,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26
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27/01/2022 - 10:41:20 3.116,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:41:37 3.115,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:41:46 3.114,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:41:59 3.113,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:42:02 3.112,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:42:19 3.111,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:42:29 3.110,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:42:40 3.109,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:42:52 3.108,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:43:14 3.107,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:43:30 3.106,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:43:47 3.105,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:43:55 3.104,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47
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27/01/2022 - 10:44:07 3.103,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:44:15 3.102,00 38.478.688/0001-92 - MAURO L C
RUELA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cancelado - 4.1. Poderão participar da licitação apenas as
empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº
123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio
varejista móveis para escritório (4754-7/01). 27/01/2022 16:54:47

27/01/2022 - 10:44:32 3.100,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

27/01/2022 - 10:52:42 3.099,00 34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a qualificação econômico-
financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas
a relação de faturamento através do e-mail
licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br 27/01/2022 14:25:26

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

META X
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

25/01/2022 -
09:01

LEANDRO
FERNANDES
ALVES

1 SSP 25/07/2002 - RG

META X
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

25/01/2022 -
09:02

LEANDRO
FERNANDES
ALVES

2 - - - CPF

META X
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

25/01/2022 -
09:03

LEANDRO
FERNANDES
ALVES

3 REPUBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

07/01/2022 - CNPJ

META X
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

25/01/2022 -
09:03

LEANDRO
FERNANDES
ALVES

4 TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DE
MINAS GERAIS

14/01/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

META X
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

25/01/2022 -
09:03

LEANDRO
FERNANDES
ALVES

5 SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA DE
MINAS GERAIS

07/01/2022 07/04/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

META X
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

25/01/2022 -
09:05

LEANDRO
FERNANDES
ALVES

6 CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

07/01/2022 31/01/2022 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

META X
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

25/01/2022 -
09:05

LEANDRO
FERNANDES
ALVES

7 JUSTIÇA DO
TRABALHO

29/11/2021 27/05/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

META X
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

25/01/2022 -
09:06

LEANDRO
FERNANDES
ALVES

- - 18/07/2019 - Contrato Social

META X
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

25/01/2022 -
09:07

LEANDRO
FERNANDES
ALVES

- PREFEITURA DE
SÃO PAULO

25/03/2020 - Atestado de
Capacidade Técnica

META X
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

25/01/2022 -
09:07

LEANDRO
FERNANDES
ALVES

- MUNICIPIO DE
FORMIGA

07/01/2022 06/02/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

META X
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

25/01/2022 -
09:07

LEANDRO
FERNANDES
ALVES

- SECRETARIA DA
RECEITA
FEDERAL DO
BRASIL

21/09/2021 20/03/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

META X
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

25/01/2022 -
09:08

LEANDRO
FERNANDES
ALVES

- SECRETARIA DA
RECEITA
FEDERAL DO
BRASIL

21/09/2021 20/03/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

I C S PLENARIO
COMERCIO E
SERVICO LTDA

25/01/2022 -
19:30

Izabel Christine
Silva Escariao
Feitosa

34.565.467/0001-09 RECEITA
FEDERAL

25/01/2022 - CNPJ

I C S PLENARIO
COMERCIO E
SERVICO LTDA

25/01/2022 -
19:38

Izabel Christine
Silva Escariao
Feitosa

- - 20/09/2021 - Contrato Social

I C S PLENARIO
COMERCIO E
SERVICO LTDA

25/01/2022 -
19:41

Izabel Christine
Silva Escariao
Feitosa

3989130 SSPGO 09/09/2016 - RG

I C S PLENARIO
COMERCIO E
SERVICO LTDA

25/01/2022 -
19:41

Izabel Christine
Silva Escariao
Feitosa

69453764191 - - - CPF

I C S PLENARIO
COMERCIO E
SERVICO LTDA

25/01/2022 -
19:44

Izabel Christine
Silva Escariao
Feitosa

30603717 SGTI-SEFAZ 25/01/2022 26/03/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4495163&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4495187&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4495196&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4495200&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4495200&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4495206&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4495206&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4495219&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4495219&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4495219&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4495224&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4495224&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4495233&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4495242&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4495242&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4495247&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4495247&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4495248&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4495248&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4495248&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4495251&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4495251&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506160&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506207&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506213&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506216&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506231&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506231&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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I C S PLENARIO
COMERCIO E
SERVICO LTDA

25/01/2022 -
19:47

Izabel Christine
Silva Escariao
Feitosa

2021122902484996591512 CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

25/01/2022 27/01/2022 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

I C S PLENARIO
COMERCIO E
SERVICO LTDA

25/01/2022 -
19:49

Izabel Christine
Silva Escariao
Feitosa

2993312/2022 JUSTIÇA DO
TRABALHO

25/01/2022 23/07/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

I C S PLENARIO
COMERCIO E
SERVICO LTDA

25/01/2022 -
19:53

Izabel Christine
Silva Escariao
Feitosa

- Fazenda Pública
Municipal

25/01/2022 24/02/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

I C S PLENARIO
COMERCIO E
SERVICO LTDA

25/01/2022 -
20:05

Izabel Christine
Silva Escariao
Feitosa

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA

02/12/2021 31/05/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

I C S PLENARIO
COMERCIO E
SERVICO LTDA

25/01/2022 -
20:07

Izabel Christine
Silva Escariao
Feitosa

- CÂMARA
MUNICIPAL DE
ALVORADA - TO

08/10/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

I C S PLENARIO
COMERCIO E
SERVICO LTDA

25/01/2022 -
20:20

Izabel Christine
Silva Escariao
Feitosa

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA

02/12/2021 31/05/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

I C S PLENARIO
COMERCIO E
SERVICO LTDA

26/01/2022 -
12:56

Izabel Christine
Silva Escariao
Feitosa

104785550677 TJGO 26/01/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

MAURO L C
RUELA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS

26/01/2022 -
22:20

Mauro Luiz Costa
Ruela

6007168 SSPPA/PA 07/07/2020 - RG

MAURO L C
RUELA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS

26/01/2022 -
22:21

Mauro Luiz Costa
Ruela

001.574.882-09 - - - CPF

MAURO L C
RUELA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS

26/01/2022 -
22:23

Mauro Luiz Costa
Ruela

38.478.688/0001-92 RECEITA
FEDERAL

23/01/2022 - CNPJ

MAURO L C
RUELA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS

26/01/2022 -
22:25

Mauro Luiz Costa
Ruela

01240809034738 FORÚM CÍVEL DA
COMARCA DE
XINGUARA

24/01/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

MAURO L C
RUELA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS

26/01/2022 -
22:26

Mauro Luiz Costa
Ruela

702021081054759-5 SEFA PA 19/10/2021 17/04/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

MAURO L C
RUELA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS

26/01/2022 -
22:29

Mauro Luiz Costa
Ruela

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
XINGUARA

10/01/2022 10/02/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

MAURO L C
RUELA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS

26/01/2022 -
22:32

Mauro Luiz Costa
Ruela

2021122501011851143801 CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

26/01/2022 24/02/2022 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

MAURO L C
RUELA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS

26/01/2022 -
22:33

Mauro Luiz Costa
Ruela

- - 18/05/2021 - Contrato Social

MAURO L C
RUELA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS

26/01/2022 -
22:35

Mauro Luiz Costa
Ruela

- RECEITA
FEDERAL

05/11/2021 04/05/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

MAURO L C
RUELA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS

26/01/2022 -
22:45

Mauro Luiz Costa
Ruela

39779865/2021 JUSTIÇA DO
TRABALHO

19/10/2021 16/04/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

MAURO L C
RUELA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS

27/01/2022 -
00:09

Mauro Luiz Costa
Ruela

- EMPRESA
PRIVADA/ORGÃO
PUBLICO

10/06/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

MAURO L C
RUELA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS

27/01/2022 -
00:12

Mauro Luiz Costa
Ruela

- DIVERSOS 26/01/2022 31/12/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506240&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506240&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506240&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506244&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506244&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506266&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506266&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506331&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506331&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506337&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506337&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506376&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506376&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506376&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4512132&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4512132&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4519919&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4519923&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4519930&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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27/01/2022 - 14:25:26 I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO
LTDA

34.565.467/0001-09 Item 0001 - Longarina contendo 5 (cinco) assentos, espuma de alta densidade
com 75 milímetros, madeira em compensado laminado com 12 milímetros,
revestimento da poltrona em couro ecológico 0.8 milímetros na cor azul cobalto
com detalhes em costura, encosto bordado corte a laser contendo o brasão e as
inscrições do Poder Legislativo Municipal de Xinguara- Pará na proporção da área
do respectivo encosto, assento retrátil, base em aço com travessas duplas em
tubo 50x30 1.20 de espessura, pés duplos em tubo 50x30 1,20 espessura braços
em aço tubo 20x30 1,20 espessura, tratamento anti ferrugem com produto
específico, pintura eletrostática epóxi na cor preta craqueada, acabamentos das
ponteiras em polipropileno.

Desclassificação: A empresa não apresentou a qualificação econômico-financeira de acordo com o previsto no edital. Foi encaminhada apenas a relação de faturamento através
do e-mail licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br

27/01/2022 - 16:54:47 MAURO L C RUELA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS

38.478.688/0001-92 Item 0001 - Longarina contendo 5 (cinco) assentos, espuma de alta densidade
com 75 milímetros, madeira em compensado laminado com 12 milímetros,
revestimento da poltrona em couro ecológico 0.8 milímetros na cor azul cobalto
com detalhes em costura, encosto bordado corte a laser contendo o brasão e as
inscrições do Poder Legislativo Municipal de Xinguara- Pará na proporção da área
do respectivo encosto, assento retrátil, base em aço com travessas duplas em
tubo 50x30 1.20 de espessura, pés duplos em tubo 50x30 1,20 espessura braços
em aço tubo 20x30 1,20 espessura, tratamento anti ferrugem com produto
específico, pintura eletrostática epóxi na cor preta craqueada, acabamentos das
ponteiras em polipropileno.

Desclassificação: 4.1. Poderão participar da licitação apenas as empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar nº 123/2006 como microempresa (ME)
ou empresa de pequeno porte (EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br.
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório. Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio varejista móveis para escritório (4754-7/01).

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

28/01/2022 - 13:40 31/01/2022 - 18:00 03/02/2022 - 18:00

0001 - Longarina contendo 5 (cinco) assentos, espuma de alta densidade com 75
milímetros, madeira em compensado laminado com 12 milímetros, revestimento da
poltrona em couro ecológico 0.8 milímetros na cor azul cobalto com detalhes em
costura, encosto bordado corte a laser contendo o brasão e as inscrições do Poder
Legislativo Municipal de Xinguara- Pará na proporção da área do respectivo encosto,
assento retrátil, base em aço com travessas duplas em tubo 50x30 1.20 de espessura,
pés duplos em tubo 50x30 1,20 espessura braços em aço tubo 20x30 1,20 espessura,
tratamento anti ferrugem com produto específico, pintura eletrostática epóxi na cor
preta craqueada, acabamentos das ponteiras em polipropileno.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

34.565.467/0001-09 - I C S
PLENARIO COMERCIO E
SERVICO LTDA

27/01/2022 - 16:13:29 Considerando que as empresas optantes pelo Simples Nacional são dispensadas
de apresentar Balanço Patrimonial, desde que estejam com as demais
demonstrações e tributos em dia, não havendo necessidade de BALANÇO
PATRIMONIAL, requer reanálise quanto a desclassificação da 1ª colocada, no
quesito menor lance, conforme Lei Complementar 123/06, art. 27.
Pela mesma lei, temos o limite de receita bruta anual do SIMPLES até o máximo
de R$ 360.000,00.

Considerando o detalhamento, bem como a descrição da atividade econômica do
atual arrematante, 2° colocado, no quesito menor preço, requer a revisão em
relação suas atividades, visto que não exerce atividade especializada em
fabricação, venda e instalação de longarinas.

Deferido

08.255.726/0001-87 -
PONTO INFO COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

27/01/2022 - 16:25:05 O Fornecedor Mauro L C Ruela Com e Equip Eletronicos , não apresentou a
Declaração de Adimplência e nem as Certidões Simplificada e Especifica assim
como são exigidas no edital.

Deferido

18.493.830/0001-63 - META
X INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

27/01/2022 - 16:28:20 Manifestamos intenção de recurso sobre a primeira colocada, a empresa MAURO
L C RUELA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ao que se refere
ao ramo de atividade da empresa.

Deferido

08.255.726/0001-87 -
PONTO INFO COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

27/01/2022 - 17:15:18 A empresa Meta X Industria e comercio LTDA- Deixou de apresentar as seguintes
documentações exigidas no edital( DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA,BANÇO
PATRIMONIAL, CRC DO CONTADOR,CERTIDÃO SIMPLIFICADA,CERTIDÃO
ESPECIFICA,CERTIDÃO DE VIGILANCIA SANITARIA E ALVRÁ)

Deferido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2022 às 11:41:33.
Código verificador: 1EA1BF

Página 30 de 33

34.565.467/0001-09 - I C S
PLENARIO COMERCIO E
SERVICO LTDA

27/01/2022 - 17:24:30 Considerando o detalhamento, bem como a descrição da atividade econômica do
atual classificado (META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA), requer a revisão
em relação suas atividades, visto que não exerce atividade especializada em
fabricação de longarinas.

Deferido

08.255.726/0001-87 -
PONTO INFO COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

27/01/2022 - 17:37:44 A empresa Meta X Industria e comercio LTDA- Deixou de apresentar as seguintes
documentações exigidas no edital( BANÇO PATRIMONIAL, CRC DO
CONTADOR,CERTIDÃO SIMPLIFICADA,CERTIDÃO ESPECIFICA,CERTIDÃO
DE VIGILANCIA SANITARIA E ALVRÁ)

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

34.565.467/0001-09 - I C S
PLENARIO COMERCIO E
SERVICO LTDA

31/01/2022 - 12:52:26 Boa tarde!
Segue anexo as Razões de Recurso Administrativo.
À disposição. RAZÕES DE REFORMA.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

18.493.830/0001-63 - META
X INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

03/02/2022 - 17:36 Segue em anexo contrarrazões Contrarrazoes META
X.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

10/02/2022 - 11:23:14 Com base no relatório da pregoeira e nos pareceres emitidos pela Procuradoria Jurídica e pela Assessoria Superior Legislativa desta Casa de
Leis, mantenho a decisão da Pregoeira em declarar improcedentes as razões do recurso administrativo interposto. Relatório - pareceres -
decisão.pdf.

Chat
Data Apelido Frase

27/01/2022 - 09:00:33 Pregoeiro Bom dia!

27/01/2022 - 09:01:48 Pregoeiro Desejo um bom trabalho a todos e a que a proposta vencedora seja a que, de fato, melhor atenda aos
interesses da Administração Pública.

27/01/2022 - 09:05:19 Pregoeiro Antes proceder à análise das propostas, informa que, posterior à fase de lances, ao detentor da melhor
proposta será solicitado uma imagem do produto. A intenção é constatar a adequação do produto às
especificações técnicas contidas no edital. A imagem deverá ser enviada para o e-mail
licitacao@camaxinguara.pa.gov.br

27/01/2022 - 09:06:17 Pregoeiro Corrigindo o e-mail informado: licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br

27/01/2022 - 09:08:18 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

27/01/2022 - 09:11:30 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

27/01/2022 - 09:11:30 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.

27/01/2022 - 09:11:30 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

27/01/2022 - 09:11:30 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.

27/01/2022 - 09:14:26 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

27/01/2022 - 09:17:25 Pregoeiro Senhores participantes, evidencio que o licitante vencedor deverá entregar e instalar os produtos, conforme
as especificações, no prédio da Câmara Municipal de Xinguara. A proposta deverá contemplar todos os
custos relativos ao objeto desta licitação.r

27/01/2022 - 09:36:01 Pregoeiro Senhores licitantes, mais uma vez friso que todas as despesas com o transporte até a Câmara Municipal de
Xinguara e com as respectivas instalações dos produtos ocorrerão às custas da empresa detentora da
melhor proposta. Cuidem para que suas propostas não sejam consideradas inexequíveis.

27/01/2022 - 09:40:41 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 3.479,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

27/01/2022 - 09:42:33 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 3.479,00 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.

27/01/2022 - 09:55:37 Pregoeiro Observo que a unidade é a longarina com cinco assentos retráteis. Não é o valor de apenas um assento.

27/01/2022 - 10:46:34 Sistema O item 0001 foi encerrado.

27/01/2022 - 10:48:20 Sistema O item 0001 teve como arrematante I C S PLENARIO COMERCIO E SERVICO LTDA - ME com lance de R$
3.100,00.

27/01/2022 - 10:48:21 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

27/01/2022 - 10:50:39 Pregoeiro Concomitantemente à negociação será realizada a análise documental da empresa detentora da melhor
proposta.

27/01/2022 - 10:52:42 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 3.099,00.

27/01/2022 - 10:54:23 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 27/01/2022 às 13:00.
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27/01/2022 - 10:56:15 Pregoeiro Senhor representante da I C S PLENARIO COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, atendendo aos critérios do
edital, é possível reduzir o valor da proposta?

27/01/2022 - 10:57:07 Pregoeiro Por gentileza, encaminhe no e-mail licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br imagem ilustrativa do produto a ser
entregue.

27/01/2022 - 10:57:49 Pregoeiro Seguirei com a análise documental da empresa detentora da melhor proposta.

27/01/2022 - 11:23:25 Pregoeiro Senhor representante da I C S PLENARIO COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, por gentileza, para análise
mais adequada, envie o balanço patrimonial.

27/01/2022 - 11:25:53 Pregoeiro Acuso recebimento, via e-mail, da imagem ilustrativa do produto encaminhada pela I C S PLENARIO
COMERCIO E SERVICO LTDA - ME.

27/01/2022 - 12:32:00 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 12:38:45 Pregoeiro Quanto à qualificação econômica-financeira o edital impõe:

27/01/2022 - 12:39:01 Pregoeiro 9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 9.10.2.1. No caso de
fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do
Decreto nº 8.538, de 2015); 9.10.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-
se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade: 9.10.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto
social.

27/01/2022 - 12:41:08 Pregoeiro Segue a definição de bens para pronta entrega; o que não é o caso da presente licitação: O contrato de
fornecimento de bens para pronta entrega é aquele em que o produto ou a mercadoria tem a entrega
imediata, sem necessidade de ser fabricado, confeccionado etc, ou seja, a Administração pede e já recebe
de imediato. É aquele produto ou material que já está pronto.

27/01/2022 - 12:53:43 Pregoeiro Deste modo, é necessário o apresentação do balanço patrimonial ou o equivale; conforme o edital. Reforço
que é Obrigatório a apresentação do Balanço Patrimonial em licitações públicas por todas as Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, sejam elas optantes ou não do Simples Nacional, excetuando as empresas
que fornecem bens para pronta entrega ou para locação de materiais e para os pequenos empresários com
faturamento anual inferior a R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

27/01/2022 - 14:25:26 Sistema O fornecedor I C S PLENARIO COMERCIO E SERVICO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

27/01/2022 - 14:25:26 Sistema Motivo: A empresa não apresentou a qualificação econômico-financeira de acordo com o previsto no edital.
Foi encaminhada apenas a relação de faturamento através do e-mail licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br

27/01/2022 - 14:25:26 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante MAURO L C RUELA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS com lance de R$ 3.102,00.

27/01/2022 - 14:32:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:35 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 14:32:08 Sistema Motivo: É possível, mantendo as condições do edital, a redução do valor pretendido?

27/01/2022 - 14:35:46 Pregoeiro Será dado prosseguimento à análise documental. Adianto que, caso não tenha sido enviado o balanço
patrimonial, este deverá ser encaminhado através do e-mail licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br durante o
prazo da negociação.

27/01/2022 - 14:53:42 F. MAURO L C RUELA C... Negociação Item 0001: Boa tarde! Infelizmente não consigo dar mais desconto.

27/01/2022 - 15:55:48 F. MAURO L C RUELA C... Negociação Item 0001: Sr.ª Pregoeira, gostaria de saber se recebeu a proposta readequada e catálogo no e-
mail que foi citado nas mensagens no chat.

27/01/2022 - 16:13:29 Sistema O fornecedor I C S PLENARIO COMERCIO E SERVICO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0001.

27/01/2022 - 16:25:05 Sistema O fornecedor PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP/SS declarou
intenção de recurso para o item 0001.

27/01/2022 - 16:26:46 Pregoeiro Senhor representante da F. MAURO L C RUELA, recebi documentação via e-mail. Encaminhe, por gentileza,
atestados de capacidade técnica correlatos ao objeto desta licitação.

27/01/2022 - 16:28:20 Sistema O fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0001.

27/01/2022 - 16:51:27 Pregoeiro 4.1. Poderão participar da licitação apenas as empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei
Complementar nº 123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) pertencentes ao
ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o
sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.

27/01/2022 - 16:54:47 Sistema O fornecedor MAURO L C RUELA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS foi inabilitado para o
item 0001 pelo pregoeiro.

27/01/2022 - 16:54:47 Sistema Motivo: 4.1. Poderão participar da licitação apenas as empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei
Complementar nº 123/2006 como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) pertencentes ao
ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o
sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br. 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE: o comércio varejista móveis para escritório (4754-
7/01).

27/01/2022 - 16:54:47 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com lance de R$
3.292,00.

27/01/2022 - 16:56:27 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

27/01/2022 - 16:56:27 Sistema Intenção: Considerando que as empresas optantes pelo Simples Nacional são dispensadas de apresentar
Balanço Patrimonial, desde que estejam com as demais demonstrações e tributos em dia, não havendo
necessidade de BALANÇO PATRIMONIAL, requer reanálise quanto a desclassificação da 1ª colocada, no
quesito menor lance, conforme Lei Complementar 123/06, art. 27. Pela mesma lei, temos o limite de receita
bruta anual do SIMPLES até o máximo de R$ 360.000,00. Considerando o detalhamento, bem como a
descrição da atividade econômica do atual arrematante, 2° colocado, no quesito menor preço, requer a
revisão em relação suas atividades, visto que não exerce atividade especializada em fabricação, venda e
instalação de longarinas.

27/01/2022 - 17:15:18 Sistema O fornecedor PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP/SS declarou
intenção de recurso para o item 0001.
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27/01/2022 - 17:17:51 Pregoeiro Caro licitantes, as intenções de recursos que perderam os objetos foram rejeitas e as demais foram
deferidas. Em momento oportuno, posterior a habilitação de empresa, será concedido o prazo para as
devidas manifestacões, respeitado o contraditório.

27/01/2022 - 17:21:31 Pregoeiro Reabriremos esta sessão pública amanhã (28/01/2021) às 09h. Até lá!

27/01/2022 - 17:24:30 Sistema O fornecedor I C S PLENARIO COMERCIO E SERVICO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0001.

27/01/2022 - 17:26:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

27/01/2022 - 17:26:19 Sistema Intenção: Considerando o detalhamento, bem como a descrição da atividade econômica do atual classificado
(META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA), requer a revisão em relação suas atividades, visto que não
exerce atividade especializada em fabricação de longarinas.

27/01/2022 - 17:37:44 Sistema O fornecedor PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP/SS declarou
intenção de recurso para o item 0001.

28/01/2022 - 09:01:49 Pregoeiro Bom dia!

28/01/2022 - 09:03:23 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

28/01/2022 - 09:03:23 Sistema Intenção: O Fornecedor Mauro L C Ruela Com e Equip Eletronicos , não apresentou a Declaração de
Adimplência e nem as Certidões Simplificada e Especifica assim como são exigidas no edital.

28/01/2022 - 09:03:37 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

28/01/2022 - 09:03:37 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de recurso sobre a primeira colocada, a empresa MAURO L C RUELA
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ao que se refere ao ramo de atividade da empresa.

28/01/2022 - 09:03:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

28/01/2022 - 09:03:42 Sistema Intenção: A empresa Meta X Industria e comercio LTDA- Deixou de apresentar as seguintes documentações
exigidas no edital( DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA,BANÇO PATRIMONIAL, CRC DO
CONTADOR,CERTIDÃO SIMPLIFICADA,CERTIDÃO ESPECIFICA,CERTIDÃO DE VIGILANCIA SANITARIA
E ALVRÁ)

28/01/2022 - 09:03:47 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

28/01/2022 - 09:03:47 Sistema Intenção: A empresa Meta X Industria e comercio LTDA- Deixou de apresentar as seguintes documentações
exigidas no edital( BANÇO PATRIMONIAL, CRC DO CONTADOR,CERTIDÃO SIMPLIFICADA,CERTIDÃO
ESPECIFICA,CERTIDÃO DE VIGILANCIA SANITARIA E ALVRÁ)

28/01/2022 - 09:06:21 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:10 do dia 28/01/2022.

28/01/2022 - 09:06:21 Sistema Motivo: Senhor representante da empresa META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, mantendo as
condições do edital, é possível reduzir o valor da proposta?

28/01/2022 - 09:08:00 Pregoeiro Acuso recebimento, via e-mail licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br, da documentação da empresa META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

28/01/2022 - 09:08:27 F. META X INDUSTRIA ... Negociação Item 0001: Bom dia! Já estamos no nosso melhor, infelizmente não conseguimos uma redução.

28/01/2022 - 09:09:57 Pregoeiro Certo! Aguardaremos o horário estipulado pelo sistema para a negociação. Acuso, inclusive, o recebimento
da proposta realinhada.

28/01/2022 - 11:30:16 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA.

28/01/2022 - 11:30:30 Pregoeiro Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de
forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. `PAR` 1º As razões do
recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de três dias. `PAR` 2º Os demais licitantes
ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data
final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.

28/01/2022 - 11:32:16 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 28/01/2022 às 13:40.

28/01/2022 - 11:35:10 Pregoeiro Após decorrido o prazo estabelecido para as intenções de recursos, será aberto o prazo para a apresentação
das razões e, findo tal prazo, inicia-se igual período para as apresentações das contrarrazões.
Posteriormente, será realizada a análise e submetida à apreciação da autoridade competente desta Casa de
Leis.

28/01/2022 - 11:38:41 Pregoeiro `PAR` 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos
termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. `PAR` 4º O acolhimento do recurso importará na
invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

28/01/2022 - 13:41:47 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 31/01/2022 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 03/02/2022 às 18:00.

28/01/2022 - 13:42:59 Pregoeiro Decorridos os prazos, retornaremos. Até lá!

31/01/2022 - 12:52:26 Sistema O fornecedor I C S PLENARIO COMERCIO E SERVICO LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.

03/02/2022 - 17:36:23 Sistema O fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.

04/02/2022 - 10:27:52 Pregoeiro Bom dia! Razões e contrarrazões apresentadas, o relatório está sendo elaborado e será encaminhado à
autoridade competente desta Casa de Leis para a tomada de providências que julgar necessárias.

10/02/2022 - 11:30:44 Pregoeiro Bom dia! Os recursos foram julgados pela autoridade competente e o relatório e os pareceres jurídicos que
subsidiaram sua decisão foram anexados ao campo outros documentos.

10/02/2022 - 11:31:25 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

10/02/2022 - 11:34:09 Sistema O item 0001 foi adjudicado por Adair Marinho da Silva.

10/02/2022 - 11:35:28 Sistema O item 0001 foi homologado por Adair Marinho da Silva.

Rozania Pinto Lima



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2022 às 11:41:33.
Código verificador: 1EA1BF

Página 33 de 33

Pregoeiro

Adair Marinho da Silva

Autoridade Competente

Kady Alves de Sousa

Apoio

Raquel Moreira Sobrinho

Apoio


