
PREGAO 35/2019 

 

LICIPLAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E DE ACESSIBILIDADE EIRELI 

CNPJ 26.440.279/0001-18 

 

Informamos que a licitante LICIPLAS COMÉRCIO DE PRODUTOS, CNPJ 26.440.279/0001-18 

teve sua proposta negociada e aceita pelo valor total da solução a saber: R$ 499.419,0000. 

 

Julgamento de habilitação da empresa LICIPLAS COMÉRCIO DE PRODUTOS, CNPJ 

26.440.279/0001-18, que foi considerada INABILITADA. 

 

1 - Consulta consolidada das condições de participação. 

 

Órgão Gestor: TCU Cadastro: Licitantes Inidôneos. Resultado da consulta: Nada Consta; 

 

Órgão Gestor: CNJ Cadastro: CNIA: Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade. Resultado da consulta: Nada Consta; 

 

Órgão Gestor: Portal da Transparência. Cadastro: CEIS- Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas 

e Suspensas. Resultado da consulta: Nada Consta; 

 

Órgão Gestor: Portal da Transparência. Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas. 

Resultado da consulta: Nada Consta; 

 

 

Disponibilizado no sitio 

http://portais.ufma.br/PortalProReitoria//proaf/paginas/editais/edital.jsf?id=14161. 

  

http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/proaf/paginas/editais/edital.jsf?id=14161


2 – SICAF: 

 

• Situação do Fornecedor: Credenciado; 

 

• Cadastro valido até 08/07/2020 (Valido); 

 

• Ocorrências e Impedimentos: Nada Consta; 

 

 

 

 

SICAF e Relatórios de Ocorrências Disponibilizado no sitio 

http://portais.ufma.br/PortalProReitoria//proaf/paginas/editais/edital.jsf?id=14161; 

  

http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/proaf/paginas/editais/edital.jsf?id=14161


3 – Níveis de Cadastro no SICAF: 

 

I-Credenciamento: possui pendência: 

Não apresentou o RG referente ao sócio/proprietário JULIO CEZAR DE SOUZA BUENO. 

II- Habilitação Jurídica: regular: 

III- Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal: não cadastrado. De acordo com o item 8.5 do 

edital o licitante apresentou as certidões fiscais relativas à regularidade fiscal e trabalhista, 

devidamente autenticadas em seus respectivos sítios oficiais. 

• Receita Federal e PGFN: 05/01/2020; 

• FGTS: 01/10/2019; 

• Trabalhista: 04/01/2020; 

 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal: regular: 

• Receita Estadual/Distrital: 26/08/2019; O pregoeiro realizou consulta ao sítio oficial relativo a 

certidão estadual exigida 

(https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.asp

x), e verificou sua REGULARIDADE, tanto da inscrição quanto dos débitos fiscais relativos ao 

licitante, com validade até 12/03/2020. 

 

• Receita Municipal: 17/08/2019; O licitante apresentou certidão com validade até 15/09/2019 

 

VI - Qualificação Econômico-Financeira: irregular, o licitante não possui esse nível cadastrado 

no SICAF, e não apresentou o Balanço Patrimonial regular conforme itens 8.5 e 8.8.2 do edital: 

• A licitante APRESENTOU a certidão de falência de concordata de acordo com o item 8.8.1 do 

edital. 

 

• O licitante NÃO COMPROVOU qualificação econômico-financeira segundo o item 8.8.2 e seus 

subitens do edital, onde se exige que o balanço patrimonial e demonstrações contábeis sejam 

apresentados na forma da lei. O Balanço Patrimonial apresentado está irregular, já que não 

contém os elementos legais e formais intrínsecos a ele, tais como DRE, Termos de Abertura e 

Encerramento, assinatura do contador (inscrito e regular com CRC), prova de registro na junta 

comercial ou cartório, etc. 

  

https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx
https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx


4 - Qualificação Técnica: 

 

 

• A licitante comprovou capacidade técnico-operacional na forma dos itens 8.9.1.1 e seus subitens 

do edital; 

 

• A licitante NÃO APRESENTOU declaração de visita técnica ou declaração de que conhece as 

condições e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza 

do trabalho, assume total responsabilidade por este fato, conforme itens 8.9.2 e 8.9.2.1 do edital. 

 

  



CONCLUSÃO 

 

Por fim, após a análise da documentação apresentada, constatamos que a licitante convocada 

NÃO ATENDE O EXIGIDO PELO EDITAL, referente a qualificação econômico-financeira, ao 

credenciamento e a declaração de vistoria técnica. Portanto está INABILITADO. 

 

São Luís, 12 de setembro de 2019. 

 

José Carlos Marques Aguiar Júnior  
P r e g o e i r o  O f i c i a l  

M at .  U F MA  1 9 1 11 2 3
 


