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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Juruti

Fundo Municipal de Educação -FME
Registro de Preços Eletrônico - 020/2021

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

26/08/2021 18:10 27/08/2021 10:00 06/09/2021 10:00 10/09/2021 09:59 10/09/2021 10:00

Alterações de Prazos / Republicações
Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão Alterado em Alterado Por

17/08/2021 10:00 24/08/2021 10:00 27/08/2021 10:00 27/08/2021 10:01 26/08/2021 16:03 Flávio Santos Pinho

Pedidos de Impugnação
Data Pedido Pedido Data Resposta Julgamento Arquivos

23/08/2021 - 09:06 IMPUGNAÇÃO PE SRP 20-2021 -
EXIGÊNCIA ILEGAL SEM
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

26/08/2021 - 15:41 Deferido Pedido: IMPUGNAÇÃO PE SRP 20-2021
PREF JURUTI ass.pdf
Julgamento: DECISÃO SOBRE A
IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PE 020.pdf

Em anexo.

PEDIDO DEFERIDO CONFORME DECISÃO EM ANEXO

23/08/2021 - 17:34 Impugnação - ILEGALIDADE DE
EXIGÊNCIAS QUE AFASTAM O
CARÁTER COMPETITIVO DO
CERTAME

26/08/2021 - 15:45 Indeferido Pedido: IMPUGNAÇÃO PE SRP 20-2021
PREF JURUTI 2.pdf
Julgamento: DECISÃO SOBRE A
IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PE 020
INDEFERIDO.pdf

Em anexo

INDEFERIDO CONFORME DECISÃO EM ANEXO

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 ADESIVO LAMINADO MULTIUSO . 5,59 46 M Homologado

0002 ARAME RECOZIDO . 21,28 78 KG Homologado

0003 AREIA . 65,00 115 M³ Homologado

0004 ARCO DE SERRA . 47,28 44 UN Homologado

0005 ARGAMASSA AC-1 PCT COM (15KG) . 12,57 190 PC Homologado

0006 ARGAMASSA AC-3 PCT COM (15KG) . 33,96 120 PC Homologado

0007 ARRUELA LISA DE 1/2" . 0,51 440 UN Homologado

0008 ARRUELA LISA 5/16 . 0,28 440 UN Homologado

0009 ARRUELA LISA 5/8 . 0,88 440 UN Homologado

0010 ARRUELA LISA 3/8 . 0,33 440 UN Homologado

0011 BALANCIN 40/60 . 100,54 33 UN Homologado

0012 BISNAGA-PCT C/12 . 54,86 64 PC Homologado

0013 BOIA P/ TANQUE . 14,28 54 UN Homologado

0014 BRITA . 322,75 259 M³ Homologado

0015 BROCHA P/ PINTURA . 8,92 66 UN Homologado

0016 BUCHA Nº 10 . 6,78 58 DZ Homologado

0017 BUCHA Nº 12 . 7,66 58 DZ Homologado

0018 BUCHA Nº5 . 3,64 63 DZ Homologado

0019 BUCHA Nº6 . 4,47 63 DZ Homologado

0020 BUCHA Nº8 . 5,00 63 DZ Homologado

0021 CADEADOS Nº 20MM . 15,03 64 UN Homologado

0022 CADEADOS Nº 30MM. 19,41 64 UN Homologado

0023 CADEADOS Nº35 . 24,83 50 UN Homologado
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0024 CADEADOS Nº45MM. 32,91 64 UN Homologado

0025 CADEADOS Nº60MM. 53,60 50 UN Homologado

0026 CAL - PCT C/ 5KG. 14,93 55 UN Homologado

0027 CAROTE DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 50 LT. 88,00 26 UN Homologado

0028 CARÂMICA P/ PISO A 43/43. 39,38 200 M² Homologado

0029 CARÂMICA P/ REVESTIMETO TIPO A . 38,38 170 M² Homologado

0030 CIMALHA PARA FORRO - PEÇA DE 06 METROS
.

34,33 145 UN Homologado

0031 CIMENTO - SACO COM 50 KG. 48,53 760 SCO Homologado

0032 CORDA DE NYLON 12MM. 4,33 100 M Homologado

0033 CORDA DE NYLON 14MM. 5,53 80 M Homologado

0034 CORDA DE NYLON 16MM. 11,00 100 M Homologado

0035 CORDA TRANCELIM GROSSO 12MM. 7,27 80 M Homologado

0036 DISCO DE LIXA PARA LIXADEIRA 7" . 8,34 56 UN Homologado

0037 DISCO DE POLI COSTE 7" . 11,07 74 UN Homologado

0038 DISCO DE SERRA CIRCULAR - DE 7" (SETE
POLEGADAS).

55,63 50 UN Homologado

0039 DISCO PARA MAQUITA(CERÂMICA). 17,31 56 UN Homologado

0040 DOBRADIÇA P/ PORTÃO - TAMANHO 2 TIPO
FERRADURA .

24,33 56 UN Homologado

0041 DOBRADIÇA DE 2.1/2"- CARTELA COM 3 UND. 7,93 105 CRT Homologado

0042 DOBRADIÇA DE 3" - CARTELA COM 3 UND. 10,57 105 CRT Homologado

0043 DOBRADIÇA DE 3.1/2" - CARTELA COM 3 UND. 15,60 105 CRT Homologado

0044 DOBRADIÇA DE 4" CARTELA COM DUAS UND. 14,32 105 CRT Homologado

0045 ESCOVA DE AÇO . 13,33 45 UN Homologado

0046 FECHADURA EXTERNA . 52,32 120 UN Homologado

0047 FECHADURA PARA BANHEIRO . 50,33 125 UN Homologado

0048 FERROLHO DE 2.1/2" . 8,25 59 PAR Homologado

0049 FERROLHO DE 3" . 9,93 59 PAR Homologado

0050 FERROLHO DE 4" . 11,63 59 PAR Homologado

0051 FIO DE CORTE QUADRADO P/ ROÇADEIRA -
ROLO C/ 312M.

286,74 43 UN Homologado

0052 FITA CREPE - ROLO - TAMANHO 18MMX50M. 12,10 130 RL Homologado

0053 GRAMPO P/ CERCA. 18,94 48 KG Homologado

0054 LAMBRIL DE PVC . 31,50 390 M² Homologado

0055 LIMA CHATA P/ AMOLAR ENXADA S/ CABO . 17,12 40 UN Homologado

0056 LIXA P/ ALVENARIA 100 . 1,39 165 UN Homologado

0057 LIXA P/ ALVENARIA 80 . 1,56 165 UN Homologado

0058 LIXA P/ FERRO Nº120. 1,82 165 UN Homologado

0059 LIXA P/ FERRO Nº100 . 1,82 165 UN Homologado

0060 LIXA P/ FERRO Nº80 . 1,82 165 UN Homologado

0061 LONA PLÁSTICA PRETA C/ 4 METROS DE
LARGURA .

6,84 135 M Homologado

0062 LUVA DE PANO C/ PIGMENTO . 4,49 135 PAR Homologado

0063 MANTA FIBRADA 320G. 21,50 78 UN Homologado

0064 MASCARA P/ PINTURA . 6,20 59 UN Homologado

0065 MASSA ACRILICA C/ 18 LT. 110,80 85 LT Homologado

0066 MASSA CORRIDA C/ 18 LT. 65,17 90 LT Homologado

0067 PÁ C/ CABO . 43,20 40 UN Homologado

0068 PIA DE LOUÇAS C/ COLUNAS . 189,67 35 UN Homologado

0069 PIA INOX DE 01 LAVATÓRIO 1.20 . 220,88 35 UN Homologado

0070 PIA INOX DE 02 LAVATÓRIO 1.60 . 436,33 35 UN Homologado

0071 PINCEL " Nº 1" TIPO TRINCHA . 3,39 64 UN Homologado

0072 PINCEL "Nº 2" TIPO TRINCHA . 5,51 64 UN Homologado

0073 PINCEL "Nº 3" TIPO TRINCHA . 11,07 64 UN Homologado

0074 PINCEL Nº1.1/2 TIPO TRINCHA . 4,18 64 UN Homologado

0075 PORCAS DE 1/2 . 0,68 300 UN Homologado

0076 PORCAS 3/8 . 0,42 300 UN Homologado

0077 PORCAS 5/16 . 0,27 300 UN Homologado
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0078 PORCAS 5/8 . 1,31 300 UN Homologado

0079 PREGO 10X10 . 21,98 59 KG Homologado

0080 PREGO DE 1.1/2" . 20,79 59 KG Homologado

0081 PREGO DE 1" . 22,30 59 KG Homologado

0082 PREGO DE 2" . 19,54 59 KG Homologado

0083 PREGO DE 2.1/2" . 19,54 59 KG Homologado

0084 PREGO DE 3.1/2" . 18,87 54 KG Homologado

0085 PREGO DE 3" . 19,76 59 KG Homologado

0086 PREGO DE 4" . 19,01 59 KG Homologado

0087 PREGO DE 5" . 20,79 59 KG Homologado

0088 PREGO GALVANIZADO P/FORRO . 25,93 59 KG Homologado

0089 PREGO TELHEIRO 3.1/2 . 20,22 55 KG Homologado

0090 PREGO TELHEIRO 3" . 26,83 75 KG Homologado

0091 REJUNTE COR GRAFITE-PCT C/ 01 KG. 7,80 95 PC Homologado

0092 SELADOR ACRÍLICO P/ PAREDE DE
ALVENARIA - C / 18 LT .

103,61 59 LT Homologado

0093 SELADOR P/ MADEIRA 3.6 LT. 101,41 45 GAL Homologado

0094 SERRA DE AÇO . 11,34 75 UN Homologado

0095 SOLVENTE DE 1 LT . 19,21 64 UN Homologado

0096 TANQUE P/ LAVAR ROUPA DE FIBRA - COM 02
(DUAS) CUBAS E MEDINDO 1 M.

213,83 48 UN Homologado

0097 TELHA (GOMO FINO) . 27,22 260 UN Homologado

0098 TELHA DE BARRO REDONDA . 6,37 2.320 UN Homologado

0099 TELHA GALVANIZADA . 61,39 260 M² Homologado

0100 TIJOLO . 757,81 25 MLR Homologado

0101 TINTA ACRILICA - LATÃO C/ 18 LT.
SEMIBRILHO .

347,99 84 LT Homologado

0102 TINTA ACRILICA - LATÃO C/ 18 LT. 197,15 84 LT Homologado

0103 TINTA ACRILICA PARA PISO CORES VARIADAS
C/ 18 LT.

235,71 84 LT Homologado

0104 TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 3.6 LT. 86,66 150 GAL Homologado

0105 VARA DE FERRO 1/4 . 35,37 100 UN Homologado

0106 VARA DE FERRO 3/8 . 75,12 100 UN Homologado

0107 VARA DE FERRO ROSCADA 1/4 . 4,21 100 UN Homologado

0108 VARA DE FERRO ROSCADA 3/8 . 9,70 140 UN Homologado

0109 VARA DE FERRO ROSCADA 5/16 . 7,18 140 UN Homologado

0110 VERNIZ LT - 3.6 LT . 99,78 65 GAL Homologado

0111 ZARCÃO 3.6 LT. 85,85 65 GAL Homologado

0112 ZINCO GALVANIZADO P/ CALHA DE 1.20M. 50,88 140 M Homologado

0113 TELHA (GOMO GROSSO) 27,47 240 UN Homologado

0114 CARRINHO DE MÃO . 218,33 15 UN Homologado

0115 COLA SAPATEIRO 1 LT. 50,65 20 UN Homologado

0116 LONA GROSSA TIPO CARRETEIRO 6X4 . 273,77 15 UN Homologado

0117 ABRAÇADEIRA TIPO "U" 1 . 1,16 90 UN Homologado

0118 ABRAÇADEIRA TIPO "U" 1.1/2" . 1,55 90 UN Homologado

0119 ABRAÇADEIRA TIPO "U" 1.1/4" . 1,27 75 UN Homologado

0120 ABRAÇACEIRA TIPO "U" 1/2" . 0,69 75 UN Homologado

0121 ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4" . 0,94 75 UN Homologado

0122 BOCAL PENDENDE P/ LÂMPADA . 3,93 75 UN Homologado

0123 BOCAL TIPO PLAFON . 6,34 170 UN Homologado

0124 BROCA C/ VIDEA Nº10 . 15,25 75 UN Homologado

0125 BROCA C/VIDEA Nº4 . 6,03 65 UN Homologado

0126 BROCA C/VIDEA Nº5 . 5,84 65 UN Homologado

0127 BROCA C/VIDEA Nº6 . 7,57 65 UN Homologado

0128 BROCA C/VIDEA Nº8 . 15,34 65 UN Homologado

0129 BROCA P/ MADEIRA Nº10 . 22,41 65 UN Homologado

0130 BROCA P/ MADEIRA Nº3 . 4,66 65 UN Homologado

0131 BROCA P/ MADEIRA Nº4 . 4,74 65 UN Homologado

0132 BROCA P/ MADEIRA Nº5 . 6,25 65 UN Homologado
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0133 BROCA P/ MADEIRA Nº6 . 7,33 65 UN Homologado

0134 BROCA P/ MADEIRA Nº8 . 14,01 65 UN Homologado

0135 BUCHA S-6 COM PARAFUSO . 3,16 70 DZ Homologado

0136 BUCHA S-10 COM PARAFUSO . 7,60 70 DZ Homologado

0137 BUCHA S-12 COM PARAFUSO . 11,67 75 DZ Homologado

0138 BUCHA S-5 COM PARAFUSO . 3,07 75 DZ Homologado

0139 BUCHA S-8 COM PARAFUSO . 5,10 75 DZ Homologado

0140 CAIXA ASTOP . 47,72 65 UN Homologado

0141 CABO ELÉTRICO 1,5MM. 191,75 60 PÇ Homologado

0142 CABO ELÉTRICO 10MM. 900,00 60 PÇ Homologado

0143 CABO ELÉTRICO 16MM. 1.337,56 60 PÇ Homologado

0144 CABO ELÉTRICO 2.5MM. 312,25 60 PÇ Homologado

0145 CABO ELÉTRICO 04MM. 448,50 60 PÇ Homologado

0146 CABO ELÉTRICO 06MM. 671,25 60 PÇ Homologado

0147 CABO PP 2X1,5MM. 4,66 80 M Homologado

0148 CABO PP 2X2,5MM. 7,03 80 M Homologado

0149 CABO PP 2X4MM. 10,45 80 M Homologado

0150 CABO PP 3X2,5MM. 10,71 80 M Homologado

0151 CABO PP 3X4MM. 15,67 80 M Homologado

0152 CAIXA DIST. 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO C/
BARRAMENTO.

240,00 45 UN Homologado

0153 CAIXA PADRÃO BIFÁSICA NOVO PADRÃO. 155,65 40 UN Homologado

0154 CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA NOVO PADRÃO. 81,50 40 UN Homologado

0155 CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA NOVO PADRÃO. 160,57 40 UN Homologado

0156 CAIXA PVC 4X2 . 1,88 45 UN Homologado

0157 CAIXA PVC 4X4 . 3,80 45 UN Homologado

0158 CANALETA PVC 20X20. 11,58 80 UN Homologado

0159 CANALETA PVC 30X30. 17,65 80 UN Homologado

0160 CONDUÍNTE FLEXÍVEL 1" . 3,81 80 M Homologado

0161 CONDUÍNTE FLEXÍVEL 3/4" . 2,59 80 M Homologado

0162 CONECTOR P/ HASTE ATERRAMENTO. 5,02 80 UN Homologado

0163 CONECTOR PARALELO ALUMÍNIO 70 AMP
2,5MM.

11,01 80 UN Homologado

0164 CONECTOR PERFURANTE 10 AMP 70MM. 13,62 80 UN Homologado

0165 CONECTOR PERFURENTE 16 AMP 70MM. 20,23 80 UN Homologado

0166 CONECTOR PERFURANTE 25 AMP 70MM. 26,27 80 UN Homologado

0167 CONECTOR PERFURANTE 35 AMP. 70MM. 31,30 80 UN Homologado

0168 CURVA ELETRODUTO PVC 1" 180º. 5,35 83 UN Homologado

0169 CURVA ROSCÁVEL PVC 3/4". 8,05 93 UN Homologado

0170 DISJUNTOR BIFÁSICO 100 AMP. NEMA . 115,95 45 UN Homologado

0171 DISJUNTOR BIPOLAR 100 AMP. DIN . 133,00 45 UN Homologado

0172 DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMP. DIN . 44,71 45 UN Homologado

0173 DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMP. DIN . 44,81 45 UN Homologado

0174 DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMP. DIN . 46,10 45 UN Homologado

0175 DISJUNTOR BIPOLAR 32 AMP. DIN . 39,18 45 UN Homologado

0176 DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMP. DIN . 44,40 45 UN Homologado

0177 DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMP. DIN . 45,13 45 UN Homologado

0178 DISJUNTOR BIPOLAR 70 AMP. DIN . 61,83 45 UN Homologado

0179 DISJUNTOR MONOPOLAR 20 AMP. DIN . 13,09 45 UN Homologado

0180 DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMP. DIN . 11,83 45 UN Homologado

0181 DISJUNTOR MONOPOLAR 32 AMP. DIN . 12,93 50 UN Homologado

0182 DISJUNTOR MONOPOLAR 50 AMP. DIN . 14,15 50 UN Homologado

0183 DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMP. DIN . 162,96 50 UN Homologado

0184 DISJUNTOR TRIPOLAR 25 AMP. DIN . 54,42 50 UN Homologado

0185 DISJUNTOR TRIPOLAR 32 AMP. DIN . 61,00 55 UN Homologado

0186 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMP. DIN . 60,21 55 UN Homologado

0187 DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMP. DIN . 63,32 55 UN Homologado

0188 FITA ISOLANTE COMUM 10M. 6,53 75 UN Homologado
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0189 FITA ALTA FUSÃO 10M. 34,20 60 RL Homologado

0190 HASTE P/ ATERRAMENTO 2,40MT. 34,55 55 UN Homologado

0191 INTERR. SIMPLES 1 TECLA C/ TOMADA
EMBUTIR 4X2 .

15,62 60 UN Homologado

0192 INTERR. SIMPLES 1 TECLA EMBUTIR 4X2 8,33 60 UN Homologado

0193 INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS EMBUTIR
4X2 .

16,57 60 UN Homologado

0194 INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS EMBUTIR
4X2 .

22,07 60 UN Homologado

0195 INTERRUPTOR SIMPLES P/ MADEIRA . 8,95 60 UN Homologado

0196 LÃMPADA FLOURESCENTE ROSCÁVEL 15W. 17,88 600 UN Homologado

0197 LÂMPADA FLOURESCENTE ROSCÁVEL 20W. 23,35 600 UN Homologado

0198 LÂMPADA FLOURESCENTE ROSCÁVEL 30W. 41,68 600 UN Homologado

0199 PLUG ROSCÁVEL 1/2" . 0,97 95 UN Homologado

0200 PLUG ROSCÁVEL 3/4" . 1,46 95 UN Homologado

0201 PLUG ROSCÁVEL 1" . 2,36 95 UN Homologado

0202 TOMADA DUPLA EMBUTIR 4X2 . 17,63 105 UN Homologado

0203 TOMADA DUPLA P/ MADEIRA . 13,14 105 UN Homologado

0204 TOMADA DUPLA P/ PERFIL . 15,81 105 UN Homologado

0205 TOMADA SIMPLES EMBUTIR 4X2 . 12,25 105 UN Homologado

0206 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO . 55,64 40 UN Homologado

0207 ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO . 12,04 35 UN Homologado

0208 BOIA P/ TANQUE. 13,78 35 UN Homologado

0209 CAIXA D`ÁGUA 2.000 LT. PLÁSTICO . 1.258,12 35 UN Homologado

0210 CAIXA D`ÁGUA 3.000LT.FIBRA . 2.119,89 35 UN Homologado

0211 CAP 100MM PARA ESGOTO. 8,04 40 UN Homologado

0212 CAP SOLDÁVEL PVC DE 1/2. 38,58 41 UN Homologado

0213 CAP ROSCÉVEL PVC DE 3/4. 2,21 40 UN Homologado

0214 CAP SOLDÁVEL PVC DE 20MM. 1,27 40 UN Homologado

0215 CAP SOLDÁVEL PVC DE 25MM. 1,71 50 UN Homologado

0216 CAP SOLDÁVEL PVC DE 40MM. 4,45 45 UN Homologado

0217 CAP SOLDÁVEL PVC DE 50MM. 7,61 45 UN Homologado

0218 CAP SOLDÁVEL PVC DE 60MM. 13,10 45 UN Homologado

0219 COLA P/ TUBO DE 75G. 8,11 45 UN Homologado

0220 COLA POLITUBO 850G. 67,57 45 UN Homologado

0221 CURVA SOLDÁVEL DE 20MM. 2,09 45 UN Homologado

0222 CURVA SOLDÁVEL DE 25MM. 4,86 39 UN Homologado

0223 CURVA SOLDÁVEL DE 40MM. 13,41 39 UN Homologado

0224 CURVA SOLDÁVEL DE 50MM. 14,79 39 UN Homologado

0225 CURVA SOLDÁVEL DE 60MM. 35,36 42 UN Homologado

0226 ENGATE FLIXÍVEL DE 40MM. 5,73 35 UN Homologado

0227 ENGATE FLEXÍVEL DE 50MM. 6,57 35 UN Homologado

0228 FLAGE DE 20MM. 383,24 34 UN Homologado

0229 FLAGE DE 25MM. 13,73 34 UN Homologado

0230 FLAGE DE 40MM. 18,52 34 UN Homologado

0231 FLAGE DE 50MM. 24,76 34 UN Homologado

0232 FLAGE DE 60MM. 42,34 40 UN Homologado

0233 JOELHO DE 100MM(ESGOTO). 8,24 35 UN Homologado

0234 JOELHO DE 40MM(ESGOTO). 3,64 35 UN Homologado

0235 JOELHO DE 50MM(ESGOTO). 4,16 35 UN Homologado

0236 JOELHO MISTO SOLDÁVEL 20MM. 1,47 35 UN Homologado

0237 JOELHO DE 20MM SOLDÁVEL. 1,33 50 UN Homologado

0238 JOELHO SOLDÁVEL DE 25MM. 1,30 50 UN Homologado

0239 JOELHO SOLDÁVEL DE 40MM. 5,97 35 UN Homologado

0240 JOELHO SOLDÁVEL DE 50MM. 5,96 35 UN Homologado

0241 JOELHO SOLDÁVEL DE 60MM. 23,54 40 UN Homologado

0242 JUNÇÃO DE 50MM. 8,96 35 UN Homologado

0243 LUVA DE CORRER SOLDÁVEL PVC 20MM. 10,25 45 UN Homologado
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0244 LUVA DE CORRER SOLDÁVEL PVC 25MM. 11,09 45 UN Homologado

0245 LUVA DE CORRER SOLDÁVEL PVC 32MM. 16,29 45 UN Homologado

0246 LUVA DE CORRER SOLDÁVEL PVC 50MM. 19,62 45 UN Homologado

0247 LUVA P/ESGOTO PVC 40MM. 2,25 45 UN Homologado

0248 LUVA P/ESGOTO PVC 50MM. 4,22 45 UN Homologado

0249 LUVA ROSCÁVEL PVC 1". 5,15 45 UN Homologado

0250 LUVA ROSCÁVEL PVC 1.1/2. 13,20 45 UN Homologado

0251 LUVA ROSCÁVEL PVC 1.1/4". 11,49 39 UN Homologado

0252 LUVA ROSCÁVEL PVC 1/2". 1,79 39 UN Homologado

0253 LUVA ROSCÁVEL PVC 3/4". 2,77 39 UN Homologado

0254 LUVA SOLDÁVEL PVC 20MM. 0,94 35 UN Homologado

0255 LUVA SOLDÁVEL PVC 25MM. 1,19 35 UN Homologado

0256 LUVA SOLDÁVEL PVC 40MM. 4,13 35 UN Homologado

0257 LUVA SOLDÁVEL PVC 50MM. 5,73 35 UN Homologado

0258 MANGUEIRA P/ JARDINAGEM C/20M. 99,49 25 UN Homologado

0259 MANGUEIRA P/ JARDINAGEM C/ 30M. 115,93 25 UN Homologado

0260 MANGUEIRA PLÁSTICA COMUM PARA JARDIM
DE 1/2.

4,58 100 M Homologado

0261 NIPLE ROSCÁVEL DE 1.1/4. 8,61 30 UN Homologado

0262 NIPLE ROSCÁVEL 1.1/2 . 11,04 30 UN Homologado

0263 PLUGUE ROSCÁVEL 1/2. 1,29 30 UN Homologado

0264 PLUGUE ROSCÁVEL 3/4. 1,61 30 UN Homologado

0265 REDUÇÃO 25/20MM. 0,95 30 UN Homologado

0266 REDUÇÃO 32/20MM. 2,42 35 UN Homologado

0267 REDUÇÃO 40/20MM. 4,25 35 UN Homologado

0268 REDUÇÃO 40/25MM. 4,67 35 UN Homologado

0269 REDUÇÃO 40X32MM. 3,31 35 UN Homologado

0270 REDUÇÃO 50/20MM. 4,05 35 UN Homologado

0271 REDUÇÃO 50/25MM. 4,44 35 UN Homologado

0272 REDUÇÃO 50/40MM. 4,41 35 UN Homologado

0273 REDUÇÃO 50/60MM. 8,57 46 UN Homologado

0274 REGISTRO DE 20MM. 9,03 40 UN Homologado

0275 REGISTRO DE 25MM. 13,66 35 UN Homologado

0276 REGISTRO DE 40MM. 30,26 50 UN Homologado

0277 REGISTRO DE 50MM. 32,76 41 UN Homologado

0278 REGISTRO DE 60MM. 64,16 41 UN Homologado

0279 REPARO DO VASO DE DESCARGA DA CAIXA
ACOPLADA .

134,07 41 UN Homologado

0280 SIFÃO FLEXÍVEL DUPLO. 22,20 45 UN Homologado

0281 SIFÃO FLEXÍVEL SIMPLES. 11,79 40 UN Homologado

0282 TEE P/ ESGOTO 100MM. 11,71 35 UN Homologado

0283 TEE SOLDÁVEL 20MM. 1,11 35 UN Homologado

0284 TEE SOLDÁVEL 25MM. 1,59 35 UN Homologado

0285 TEE P/ TUBO DE ESGOTO DE 40MM. 4,10 35 UN Homologado

0286 TEE P/ TUBO DE ESGOTO DE 50MM. 7,35 35 UN Homologado

0287 TEE SOLDÁVEL DE 40MM. 11,23 33 UN Homologado

0288 TEE SOLDÁVEL DE 50MM. 11,41 33 UN Homologado

0289 TEE SOLDÁVEL DE 60MM. 24,25 45 UN Homologado

0290 TORNEIRAS DE PVC P/ LAVATÓRIO. 22,02 35 UN Homologado

0291 TORNEIRAS INOX C/ GIRO. 56,71 45 UN Homologado

0292 TORNEIRAS P/ JARDIM. 4,34 35 UN Homologado

0293 TORNEIRAS P/ PIA DE LOUÇA DE 20MM. 26,39 33 UN Homologado

0294 TORNEIRAS PVC C/ GIRO. 40,23 38 UN Homologado

0295 TUBO SOLDÁVEL DE 20MM. 23,43 50 UN Homologado

0296 TUBO SOLDÁVEL DE 25MM. 28,97 50 UN Homologado

0297 TUBO SOLDÁVEL DE 40MM. 81,40 30 UN Homologado

0298 TUBO SOLDÁVEL DE 50MM. 99,46 30 UN Homologado

0299 TUBO SOLDÁVEL DE 60MM. 152,71 35 UN Homologado
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0300 TUBO P/DESCARGA . 19,09 35 UN Homologado

0301 TUBO P/ ESGOTO DE 100MM. 101,79 35 UN Homologado

0302 TUBO P/ ESGOTO DE 40MM. 43,86 41 UN Homologado

0303 TUBO P/ ESGOTO DE 50MM. 62,79 41 UN Homologado

0304 TUBO P/ POÇO DE 110MM. 268,33 45 UN Homologado

0305 TUBO P/ POÇO DE 150MM. 373,10 45 UN Homologado

0306 TUBO ROSCÁVEL 1.1/2MM. 136,33 45 UN Homologado

0307 TUBO ROSCÁVEL 1.1/4MM. 133,96 45 UN Homologado

0308 VÁLVULAS PARA PIA DE INOX 24,46 39 UN Homologado

0309 VÁLVULAS PARA PIA DE LOUÇAS. 5,48 45 UN Homologado

0310 VASO SANITÁRIO COMUM. 209,70 40 UN Homologado

0311 VEDA ROSCA-ROLO. 5,70 60 UN Homologado

0312 CAIXA D`ÁGUA - 1000LT. PLÁSTICO. 483,79 25 UN Homologado

0313 CAIXA D`ÁGUA 5.000LT. FIBRA. 3.493,60 25 UN Homologado

0314 MANGUEIRA P/JARDINAGEM C/ 10M. 53,12 15 UN Homologado

0315 MANGUEIRA P/ JARDINAGEM C/ 15M. 76,52 15 UN Homologado

0316 VASO SANTÁRIO C/CAIXA ACOPLADA 426,65 30 UN Homologado

Tokens de Desempate
Token Fornecedor CNPJ/CPF

1 L M P DE SOUZA EIRELI 16.992.532/0001-92

2 JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI 15.375.578/0001-08

3 N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI 24.043.091/0001-00

4 A. DONIZETE DA SILVA 06.164.562/0001-57

5 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP 24.616.322/0001-28

6 REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 28.981.880/0001-43

7 Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-94

8 Sentinela do Vale Comercial Eireli 29.843.035/0001-74

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

16/08/2021 EDITAL Nº 020-2021-SEMED - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.pdf

26/08/2021 aviso de adiamento PE 020 2021 SEMED.pdf

26/08/2021 EDITAL 020 2021 MAT DE CONSTRUCAO RETIFICADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

23/08/2021 - 09:06 Impugnação enviada para o processo
020/2021

Você recebeu um novo pedido de impugnação no processo 020/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/08/2021 - 17:34 Impugnação enviada para o processo
020/2021

Você recebeu um novo pedido de impugnação no processo 020/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/08/2021 - 16:03 Republicação do processo

26/08/2021 - 18:10 Republicação concluída

26/08/2021 - 18:10 Republicação concluída A republicação do processo foi concluída

10/09/2021 - 19:01 Negociação aberta para o processo
020/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,4,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,27,31,32,33,34,35,36,37,38,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,93,96,97,99,100,104,107,108,109,111,112,113,115,116,117,118,119,120,121,122,123,127,128,129,135,136,137,138,139,145,147,148,149,150,151,152,153,155,157,158,159,160,161,162,163,164,166,167,170,171,178,179,180,181,182,183,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,199,202,203,204,205,209,210,212,213,215,216,219,221,222,224,225,230,237,243,244,246,247,248,249,251,252,253,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,314,315
do processo 020/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/09/2021 - 19:01 Negociação aberta para o processo
020/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
2,3,5,12,28,29,39,66,89,90,92,95,101,102,103,105,106,110,234,278,301,316 do processo
020/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/09/2021 - 19:01 Negociação aberta para o processo
020/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 14,30,61,98,114,197,206,313 do
processo 020/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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10/09/2021 - 19:01 Negociação aberta para o processo
020/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
21,23,71,73,124,125,126,130,131,132,133,134,200,201,207,208,211,214,217,218,220,226,227,228,229,231,233,235,238,239,241,242,245,250,254
do processo 020/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/09/2021 - 19:01 Negociação aberta para o processo
020/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
40,42,43,94,143,144,146,156,223,232,236,240,289 do processo 020/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/09/2021 - 19:01 Negociação aberta para o processo
020/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
140,141,142,154,165,172,173,174,175,176,184,185,196,198 do processo 020/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/09/2021 - 19:01 Negociação aberta para o processo
020/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 168,169,177 do processo 020/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/09/2021 - 15:28 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 14/09/2021 às 17:28.

14/09/2021 - 17:42 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens
1,4,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,27,31,32,33,34,35,36,37,38,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,93,96,97,99,100,104,107,108,109,111,112,113,115,116,117,118,119,120,121,122,123,127,128,129,135,136,137,138,139,145,147,148,149,150,151,152,153,155,157,158,159,160,161,162,163,164,166,167,170,171,178,179,180,181,182,183,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,199,202,203,204,205,209,210,212,213,215,216,219,221,222,224,225,230,237,243,244,246,247,248,249,251,252,253,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,314,315
do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/09/2021 - 17:42 Documentos solicitados para o
processo 020/2021

Foram solicitadas diligências nos itens
2,3,5,12,28,29,39,66,89,90,92,95,101,102,103,105,106,110,234,278,301,316 do processo
020/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/09/2021 - 17:42 Documentos solicitados para o
processo 020/2021

Foram solicitadas diligências nos itens 14,30,61,98,114,197,206,313 do processo 020/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/09/2021 - 17:42 Documentos solicitados para o
processo 020/2021

Foram solicitadas diligências nos itens
21,23,71,73,124,125,126,130,131,132,133,134,200,201,207,208,211,214,217,218,220,226,227,228,229,231,233,235,238,239,241,242,245,250,254
do processo 020/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/09/2021 - 17:42 Documentos solicitados para o
processo 020/2021

Foram solicitadas diligências nos itens 40,42,43,94,143,144,146,156,223,232,236,240,289 do
processo 020/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/09/2021 - 17:42 Documentos solicitados para o
processo 020/2021

Foram solicitadas diligências nos itens
140,141,142,154,165,172,173,174,175,176,184,185,196,198 do processo 020/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/09/2021 - 17:42 Documentos solicitados para o
processo 020/2021

Foram solicitadas diligências nos itens 168,169,177 do processo 020/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/09/2021 - 10:44 Participação no Cadastro de Reserva A data limite para participação no cadastro de reserva nos itens
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316
foi definida pela autoridade competente para 27/09/2021 às 12:00.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 ADESIVO LAMINADO
MULTIUSO .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

LAMINADO DRYKO 5,40 46 248,40

0002 ARAME RECOZIDO . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

ARAME RECOZIDO. ACELORMITTAL 16,90 78 1.318,20

0003 AREIA . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

REGIÃO REGIÃO 52,00 115 5.980,00

0004 ARCO DE SERRA . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

STARRET STARRET 34,20 44 1.504,80

0005 ARGAMASSA AC-1 PCT
COM (15KG) .

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATE SUPERMASSA 11,39 190 2.164,10

0006 ARGAMASSA AC-3 PCT
COM (15KG) .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

MEGA MASSA MEGA MASSA 24,50 120 2.940,00

0007 ARRUELA LISA DE 1/2" . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

IMPACTO IMPACTO 0,54 440 237,60
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0008 ARRUELA LISA 5/16 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

IMPACTO IMPACTO 0,18 440 79,20

0009 ARRUELA LISA 5/8 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

IMPACTO IMPACTO 1,20 440 528,00

0010 ARRUELA LISA 3/8 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

IMPACTO IMPACTO 0,23 440 101,20

0011 BALANCIN 40/60 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

QUALITY QUALITY 66,00 33 2.178,00

0012 BISNAGA-PCT C/12 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

XADREZ XADREZ 34,95 64 2.236,80

0013 BOIA P/ TANQUE . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

TRAMOTINA TRAMOTINA 7,80 54 421,20

0014 BRITA . JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

REGIÃO 279,00 259 72.261,00

0015 BROCHA P/ PINTURA . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

ATLAS ATLAS 5,40 66 356,40

0016 BUCHA Nº 10 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

IV PLAST IV PLAST 1,62 58 93,96

0017 BUCHA Nº 12 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

IV PLAST IV PLAST 1,70 58 98,60

0018 BUCHA Nº5 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

IV PLAST IV PLAST 0,96 63 60,48

0019 BUCHA Nº6 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

IV PLAST IV PLAST 0,96 63 60,48

0020 BUCHA Nº8 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

IV PLAST IV PLAST 1,20 63 75,60

0021 CADEADOS Nº 20mm . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PADO PADO 13,90 64 889,60

0022 CADEADOS Nº 30mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PADO PADO 17,20 64 1.100,80

0023 CADEADOS Nº35 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PADO PADO 22,85 50 1.142,50

0024 CADEADOS Nº45mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PADO PADO 28,99 64 1.855,36

0025 CADEADOS Nº60mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PADO PADO 51,00 50 2.550,00

0026 CAL - PCT C/ 5KG. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SUPER CAL SUPER CAL 10,00 55 550,00

0027 CAROTE DE PLÁSTICO
RESISTENTE DE 50 LT.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

MUT USO MUT USO 81,00 26 2.106,00

0028 CARÂMICA P/ PISO A
43/43.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

INCEFRA INCEFRA 30,00 200 6.000,00

0029 CARÂMICA P/
REVESTIMETO TIPO A .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

INCEFRA INCEFRA 28,70 170 4.879,00
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0030 CIMALHA PARA FORRO
- PEÇA DE 06 METROS .

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

ARAFORRO 24,90 145 3.610,50

0031 CIMENTO - SACO COM
50 KG.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

MIZU MIZU 39,95 760 30.362,00

0032 CORDA DE NYLON
12mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

NAUTFIX NAUTFIX 2,28 100 228,00

0033 CORDA DE NYLON
14mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

NAUTFIX NAUTFIX 3,00 80 240,00

0034 CORDA DE NYLON
16mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

NAUTFIX NAUTFIX 3,72 100 372,00

0035 CORDA TRANCELIM
GROSSO 12mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

NAUTFIX NAUTFIX 2,28 80 182,40

0036 DISCO DE LIXA PARA
LIXADEIRA 7" .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

STARRET STARRET 6,00 56 336,00

0037 DISCO DE POLI COSTE
7" .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

STARRET STARRET 6,90 74 510,60

0038 DISCO DE SERRA
CIRCULAR - DE 7"
(SETE POLEGADAS).

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

STARRET STARRET 38,70 50 1.935,00

0039 DISCO PARA
MAQUITA(CERÂMICA).

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

STARRET STARRET 8,10 56 453,60

0040 DOBRADIÇA P/ PORTÃO
- TAMANHO 2 TIPO
FERRADURA .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

FORSUL FORSUL 24,00 56 1.344,00

0041 DOBRADIÇA DE 2.1/2"-
CARTELA COM 3 UND.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

UNIÃO UNIÃO 4,50 105 472,50

0042 DOBRADIÇA DE 3" -
CARTELA COM 3 UND.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

UNIÃO UNIÃO 9,80 105 1.029,00

0043 DOBRADIÇA DE 3.1/2" -
CARTELA COM 3 UND.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

UNIÃO UNIÃO 12,10 105 1.270,50

0044 DOBRADIÇA DE 4"
CARTELA COM DUAS
UND.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

UNIÃO UNIÃO 8,20 105 861,00

0045 ESCOVA DE AÇO . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

TOOLSWORLD TOOLSWORLD 5,90 45 265,50

0046 FECHADURA EXTERNA
.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

TRAMOTINA TRAMOTINA 37,00 120 4.440,00

0047 FECHADURA PARA
BANHEIRO .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

TRAMOTINA TRAMOTINA 33,90 125 4.237,50

0048 FERROLHO DE 2.1/2" . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

TRAMOTINA TRAMOTINA 2,70 59 159,30

0049 FERROLHO DE 3" . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

TRAMOTINA TRAMOTINA 4,20 59 247,80

0050 FERROLHO DE 4" . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

TRAMOTINA TRAMOTINA 5,76 59 339,84

0051 FIO DE CORTE
QUADRADO P/
ROÇADEIRA - ROLO C/
312M.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

NORDTECH NORDTECH 175,00 43 7.525,00
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0052 FITA CREPE - ROLO -
TAMANHO 18mmX50m.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

ADELBRAS ADELBRAS 3,70 130 481,00

0053 GRAMPO P/ CERCA. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

GELGO/GERDAU GELGO/GERDAU 19,20 48 921,60

0054 LAMBRIL DE PVC . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

REGIÃO REGIÃO 19,90 390 7.761,00

0055 LIMA CHATA P/
AMOLAR ENXADA S/
CABO .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KF KF 10,90 40 436,00

0056 LIXA P/ ALVENARIA 100
.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

3M 3M 0,60 165 99,00

0057 LIXA P/ ALVENARIA 80 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

3M 3M 0,72 165 118,80

0058 LIXA P/ FERRO Nº120. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

3M 3M 0,72 165 118,80

0059 LIXA P/ FERRO Nº100 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

3M 3M 0,72 165 118,80

0060 LIXA P/ FERRO Nº80 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

3M 3M 0,72 165 118,80

0061 LONA PLÁSTICA PRETA
C/ 4 METROS DE
LARGURA .

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

MAX LONA 5,15 135 695,25

0062 LUVA DE PANO C/
PIGMENTO .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PROTEPLUS PROTEPLUS 2,98 135 402,30

0063 MANTA FIBRADA 320G. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SF SF 298,50 78 23.283,00

0064 MASCARA P/ PINTURA . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

3M 3M 285,90 59 16.868,10

0065 MASSA ACRILICA C/ 18
LT.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

VERBRAS VERBRAS 79,00 85 6.715,00

0066 MASSA CORRIDA C/ 18
LT.

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

HIPERCOR 54,90 90 4.941,00

0067 PÁ C/ CABO . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

TRAMOTINA TRAMOTINA 39,90 40 1.596,00

0068 PIA DE LOUÇAS C/
COLUNAS .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

ICASA ICASA 169,80 35 5.943,00

0069 PIA INOX DE 01
LAVATÓRIO 1.20 .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

TRAMOTINA TRAMOTINA 197,00 35 6.895,00

0070 PIA INOX DE 02
LAVATÓRIO 1.60 .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

TRAMOTINA TRAMOTINA 296,00 35 10.360,00

0071 PINCEL " Nº 1" TIPO
TRINCHA .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

ROMA ROMA 3,00 64 192,00

0072 PINCEL "Nº 2" TIPO
TRINCHA .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

ROMA ROMA 3,80 64 243,20

0073 PINCEL "Nº 3" TIPO
TRINCHA .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

ROMA ROMA 4,35 64 278,40
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0074 PINCEL Nº1.1/2 TIPO
TRINCHA .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

ROMA ROMA 3,50 64 224,00

0075 PORCAS DE 1/2 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PERON PERON 0,69 300 207,00

0076 PORCAS 3/8 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PERON PERON 0,28 300 84,00

0077 PORCAS 5/16 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PERON PERON 0,20 300 60,00

0078 PORCAS 5/8 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PERON PERON 2,20 300 660,00

0079 PREGO 10X10 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 34,00 59 2.006,00

0080 PREGO DE 1.1/2" . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 20,90 59 1.233,10

0081 PREGO DE 1" . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 28,90 59 1.705,10

0082 PREGO DE 2" . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 20,20 59 1.191,80

0083 PREGO DE 2.1/2" . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 19,98 59 1.178,82

0084 PREGO DE 3.1/2" . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 20,10 54 1.085,40

0085 PREGO DE 3" . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 20,10 59 1.185,90

0086 PREGO DE 4" . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 19,70 59 1.162,30

0087 PREGO DE 5" . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 20,10 59 1.185,90

0088 PREGO GALVANIZADO
P/FORRO .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 50,30 59 2.967,70

0089 PREGO TELHEIRO 3.1/2
.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 29,60 55 1.628,00

0090 PREGO TELHEIRO 3" . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 28,80 75 2.160,00

0091 REJUNTE COR
GRAFITE-PCT C/ 01 KG.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

QUARTZOLITE QUARTZOLITE 5,50 95 522,50

0092 SELADOR ACRÍLICO P/
PAREDE DE ALVENARIA
- C / 18 LT .

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

HIPERCOR 93,90 59 5.540,10

0093 SELADOR P/ MADEIRA
3.6 LT.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

VERBRAS VERBRAS 87,50 45 3.937,50

0094 SERRA DE AÇO . JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

STARRET 10,25 75 768,75

0095 SOLVENTE DE 1 LT . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

ANJO ANJO 17,80 64 1.139,20
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0096 TANQUE P/ LAVAR
ROUPA DE FIBRA - COM
02 (DUAS) CUBAS E
MEDINDO 1 M.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

FIBRAMAR FIBRAMAR 189,00 48 9.072,00

0097 TELHA (GOMO FINO) . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BRASILIT BRASILIT 22,90 260 5.954,00

0098 TELHA DE BARRO
REDONDA .

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

CERAMICA ARG 6,10 2.320 14.152,00

0099 TELHA GALVANIZADA . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

GALVALUME GALVALUME 57,40 260 14.924,00

0100 TIJOLO . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

REGIÃO REGIÃO 730,90 25 18.272,50

0101 TINTA ACRILICA -
LATÃO C/ 18 LT.
SEMIBRILHO .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

VERBRAS VERBRAS 279,80 84 23.503,20

0102 TINTA ACRILICA -
LATÃO C/ 18 LT.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

VERBRAS VERBRAS 129,99 84 10.919,16

0103 TINTA ACRILICA PARA
PISO CORES VARIADAS
C/ 18 LT.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

VERBRAS VERBRAS 217,00 84 18.228,00

0104 TINTA ESMALTE
SINTÉTICO - 3.6 LT.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

VERBRAS VERBRAS 68,90 150 10.335,00

0105 VARA DE FERRO 1/4 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

TRAMOTINA TRAMOTINA 37,80 100 3.780,00

0106 VARA DE FERRO 3/8 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

TRAMOTINA TRAMOTINA 90,20 100 9.020,00

0107 VARA DE FERRO
ROSCADA 1/4 .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

TRAMOTINA TRAMOTINA 5,00 100 500,00

0108 VARA DE FERRO
ROSCADA 3/8 .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

TRAMOTINA TRAMOTINA 10,70 140 1.498,00

0109 VARA DE FERRO
ROSCADA 5/16 .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

TRAMOTINA TRAMOTINA 7,50 140 1.050,00

0110 VERNIZ LT - 3.6 LT . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

VERBRAS VERBRAS 95,60 65 6.214,00

0111 ZARCÃO 3.6 LT. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

VERBRAS VERBRAS 116,90 65 7.598,50

0112 ZINCO GALVANIZADO
P/ CALHA DE 1.20M.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

IMPORT IMPORT 80,70 140 11.298,00

0113 TELHA (GOMO
GROSSO)

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BRASILIT BRASILIT 24,10 240 5.784,00

0114 CARRINHO DE MÃO . JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

ESFERA 165,90 15 2.488,50

0115 COLA SAPATEIRO 1 LT. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

CASCOLA CASCOLA 28,10 20 562,00

0116 LONA GROSSA TIPO
CARRETEIRO 6X4 .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

STARFER STARFER 264,70 15 3.970,50

0117 ABRAÇADEIRA TIPO "U"
1 .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PERFILAÇO PERFILAÇO 0,65 90 58,50
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0118 ABRAÇADEIRA TIPO "U"
1.1/2" .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PERFILAÇO PERFILAÇO 0,79 90 71,10

0119 ABRAÇADEIRA TIPO "U"
1.1/4" .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PERFILAÇO PERFILAÇO 0,78 75 58,50

0120 ABRAÇACEIRA TIPO "U"
1/2" .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PERFILAÇO PERFILAÇO 0,30 75 22,50

0121 ABRAÇADEIRA TIPO "U"
3/4" .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PERFILAÇO PERFILAÇO 0,40 75 30,00

0122 BOCAL PENDENDE P/
LÂMPADA .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

FLP FLP 3,00 75 225,00

0123 BOCAL TIPO PLAFON . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

OPL OPL 4,99 170 848,30

0124 BROCA C/ VIDEA Nº10 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BOSCH BOSCH 9,65 75 723,75

0125 BROCA C/VIDEA Nº4 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BOSCH BOSCH 3,68 65 239,20

0126 BROCA C/VIDEA Nº5 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BOSCH BOSCH 3,98 65 258,70

0127 BROCA C/VIDEA Nº6 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BOSCH BOSCH 3,95 65 256,75

0128 BROCA C/VIDEA Nº8 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BOSCH BOSCH 5,20 65 338,00

0129 BROCA P/ MADEIRA
Nº10 .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BOSCH BOSCH 8,60 65 559,00

0130 BROCA P/ MADEIRA Nº3
.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BOSCH BOSCH 3,68 65 239,20

0131 BROCA P/ MADEIRA Nº4
.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BOSCH BOSCH 4,58 65 297,70

0132 BROCA P/ MADEIRA Nº5
.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BOSCH BOSCH 5,25 65 341,25

0133 BROCA P/ MADEIRA Nº6
.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BOSCH BOSCH 5,78 65 375,70

0134 BROCA P/ MADEIRA Nº8
.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BOSCH BOSCH 7,80 65 507,00

0135 BUCHA S-6 COM
PARAFUSO .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BOSCH BOSCH 14,98 70 1.048,60

0136 BUCHA S-10 COM
PARAFUSO .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BOSCH BOSCH 17,80 70 1.246,00

0137 BUCHA S-12 COM
PARAFUSO .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BOSCH BOSCH 20,30 75 1.522,50

0138 BUCHA S-5 COM
PARAFUSO .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BOSCH BOSCH 11,30 75 847,50
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0139 BUCHA S-8 COM
PARAFUSO .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BOSCH BOSCH 13,45 75 1.008,75

0140 CAIXA ASTOP . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PERFEX PERFEX 30,01 65 1.950,65

0141 CABO ELÉTRICO
1,5mm.

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
ELÉTRICO

MEGATRON 163,00 60 9.780,00

0142 CABO ELÉTRICO 10mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIL/CABLENA SIL/CABLENA 799,98 60 47.998,80

0143 CABO ELÉTRICO 16mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIL/CABLENA SIL/CABLENA 1.180,00 60 70.800,00

0144 CABO ELÉTRICO
2.5mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIL/CABLENA SIL/CABLENA 290,90 60 17.454,00

0145 CABO ELÉTRICO 04mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIL/CABLENA SIL/CABLENA 374,00 60 22.440,00

0146 CABO ELÉTRICO 06mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIL/CABLENA SIL/CABLENA 485,90 60 29.154,00

0147 CABO pp 2X1,5mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIL/CABLENA SIL/CABLENA 4,05 80 324,00

0148 CABO pp 2X2,5mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIL/CABLENA SIL/CABLENA 6,39 80 511,20

0149 CABO pp 2X4mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIL/CABLENA SIL/CABLENA 8,65 80 692,00

0150 CABO pp 3X2,5mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIL/CABLENA SIL/CABLENA 6,75 80 540,00

0151 CABO pp 3X4mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIL/CABLENA SIL/CABLENA 10,50 80 840,00

0152 CAIXA DIST. 24
CIRCUITOS TRIFÁSICO
C/ BARRAMENTO.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

TRAMOTINA TRAMOTINA 219,80 45 9.891,00

0153 CAIXA PADRÃO
BIFÁSICA NOVO
PADRÃO.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

CONCREFER CONCREFER 135,80 40 5.432,00

0154 CAIXA PADRÃO
MONOFÁSICA NOVO
PADRÃO.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

CONCREFER CONCREFER 103,40 40 4.136,00

0155 CAIXA PADRÃO
TRIFÁSICA NOVO
PADRÃO.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

CONCREFER CONCREFER 502,90 40 20.116,00

0156 CAIXA PVC 4X2 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIGA BEM SIGA BEM 1,70 45 76,50

0157 CAIXA PVC 4X4 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIGA BEM SIGA BEM 4,98 45 224,10

0158 CANALETA PVC 20X20. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

ILUMI ILUMI 7,80 80 624,00

0159 CANALETA PVC 30X30. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

ILUMI ILUMI 15,10 80 1.208,00

0160 CONDUÍNTE FLEXÍVEL
1" .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIGA BEM SIGA BEM 3,75 80 300,00
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0161 CONDUÍNTE FLEXÍVEL
3/4" .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIGA BEM SIGA BEM 2,00 80 160,00

0162 CONECTOR P/ HASTE
ATERRAMENTO.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

INTELLI INTELLI 4,70 80 376,00

0163 CONECTOR PARALELO
ALUMÍNIO 70 AMP
2,5mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

INTELLI INTELLI 7,90 80 632,00

0164 CONECTOR
PERFURANTE 10 AMP
70mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

INTELLI INTELLI 10,20 80 816,00

0165 CONECTOR
PERFURENTE 16 AMP
70mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

INTELLI INTELLI 20,90 80 1.672,00

0166 CONECTOR
PERFURANTE 25 AMP
70mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

INTELLI INTELLI 29,98 80 2.398,40

0167 CONECTOR
PERFURANTE 35 AMP.
70mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

INTELLI INTELLI 39,90 80 3.192,00

0168 CURVA ELETRODUTO
PVC 1" 180º.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIGA BEM SIGA BEM 6,40 83 531,20

0169 CURVA ROSCÁVEL PVC
3/4".

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIGA BEM SIGA BEM 3,50 93 325,50

0170 DISJUNTOR BIFÁSICO
100 AMP. NEMA .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

LORENZETTI LORENZETTI 50,90 45 2.290,50

0171 DISJUNTOR BIPOLAR
100 AMP. DIN .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIEMENS SIEMENS 51,00 45 2.295,00

0172 DISJUNTOR BIPOLAR
16 AMP. DIN .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIEMENS SIEMENS 30,00 45 1.350,00

0173 DISJUNTOR BIPOLAR
20 AMP. DIN .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIEMENS SIEMENS 32,00 45 1.440,00

0174 DISJUNTOR BIPOLAR
25 AMP. DIN .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIEMENS SIEMENS 25,60 45 1.152,00

0175 DISJUNTOR BIPOLAR
32 AMP. DIN .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIEMENS SIEMENS 45,00 45 2.025,00

0176 DISJUNTOR BIPOLAR
40 AMP. DIN .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIEMENS SIEMENS 29,80 45 1.341,00

0177 DISJUNTOR BIPOLAR
50 AMP. DIN .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIEMENS SIEMENS 40,00 45 1.800,00

0178 DISJUNTOR BIPOLAR
70 AMP. DIN .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIEMENS SIEMENS 32,00 45 1.440,00

0179 DISJUNTOR
MONOPOLAR 20 AMP.
DIN .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIEMENS SIEMENS 9,50 45 427,50

0180 DISJUNTOR
MONOPOLAR 25 AMP.
DIN .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIEMENS SIEMENS 8,90 45 400,50

0181 DISJUNTOR
MONOPOLAR 32 AMP.
DIN .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIEMENS SIEMENS 8,50 50 425,00
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0182 DISJUNTOR
MONOPOLAR 50 AMP.
DIN .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIEMENS SIEMENS 8,50 50 425,00

0183 DISJUNTOR TRIPOLAR
100 AMP. DIN .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIEMENS SIEMENS 43,90 50 2.195,00

0184 DISJUNTOR TRIPOLAR
25 AMP. DIN .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIEMENS SIEMENS 29,90 50 1.495,00

0185 DISJUNTOR TRIPOLAR
32 AMP. DIN .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIEMENS SIEMENS 40,00 55 2.200,00

0186 DISJUNTOR TRIPOLAR
40 AMP. DIN .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIEMENS SIEMENS 43,90 55 2.414,50

0187 DISJUNTOR TRIPOLAR
50 AMP. DIN .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIEMENS SIEMENS 48,00 55 2.640,00

0188 FITA ISOLANTE COMUM
10m.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

3M 3M 1,98 75 148,50

0189 FITA ALTA FUSÃO 10m. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

3M 3M 19,90 60 1.194,00

0190 HASTE P/
ATERRAMENTO 2,40mt.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SANTIL SANTIL 26,00 55 1.430,00

0191 INTERR. SIMPLES 1
TECLA C/ TOMADA
EMBUTIR 4X2 .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PLUZIE PLUZIE 3,90 60 234,00

0192 INTERR. SIMPLES 1
TECLA EMBUTIR 4X2

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PLUZIE PLUZIE 3,90 60 234,00

0193 INTERRUPTOR
SIMPLES 2 TECLAS
EMBUTIR 4X2 .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PLUZIE PLUZIE 6,90 60 414,00

0194 INTERRUPTOR
SIMPLES 3 TECLAS
EMBUTIR 4X2 .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PLUZIE PLUZIE 9,80 60 588,00

0195 INTERRUPTOR
SIMPLES P/ MADEIRA .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PLUZIE PLUZIE 3,60 60 216,00

0196 LÃMPADA
FLOURESCENTE
ROSCÁVEL 15W.

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
ELÉTRICO

KIAN 8,90 600 5.340,00

0197 LÂMPADA
FLOURESCENTE
ROSCÁVEL 20W.

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
ELÉTRICO

KIAN 10,90 600 6.540,00

0198 LÂMPADA
FLOURESCENTE
ROSCÁVEL 30W.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

AVANT AVANT 12,90 600 7.740,00

0199 PLUG ROSCÁVEL 1/2" . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 0,41 95 38,95

0200 PLUG ROSCÁVEL 3/4" . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 0,96 95 91,20

0201 PLUG ROSCÁVEL 1" . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 2,30 95 218,50

0202 TOMADA DUPLA
EMBUTIR 4X2 .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PLUZIE PLUZIE 6,50 105 682,50

0203 TOMADA DUPLA P/
MADEIRA .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PLUZIE PLUZIE 6,92 105 726,60
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0204 TOMADA DUPLA P/
PERFIL .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PLUZIE PLUZIE 8,60 105 903,00

0205 TOMADA SIMPLES
EMBUTIR 4X2 .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PLUZIE PLUZIE 3,92 105 411,60

0206 ASSENTO PARA VASO
SANITÁRIO .

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
HIDRAULICO

HERC 19,95 40 798,00

0207 ANEL DE VEDAÇÃO P/
VASO SANITÁRIO .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

MUNDIAL MUNDIAL 5,90 35 206,50

0208 BOIA P/ TANQUE. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

TRAMOTINA TRAMOTINA 7,90 35 276,50

0209 CAIXA D`ÁGUA 2.000 LT.
PLÁSTICO .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

FORTLEV FORTLEV 730,00 35 25.550,00

0210 CAIXA D`ÁGUA
3.000LT.FIBRA .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

FORTLEV FORTLEV 980,00 35 34.300,00

0211 CAP 100mm PARA
ESGOTO.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 6,80 40 272,00

0212 CAP SOLDÁVEL PVC DE
1/2.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 0,85 41 34,85

0213 CAP ROSCÉVEL PVC
DE 3/4.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 1,25 40 50,00

0214 CAP SOLDÁVEL PVC DE
20mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 0,73 40 29,20

0215 CAP SOLDÁVEL PVC DE
25mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 0,78 50 39,00

0216 CAP SOLDÁVEL PVC DE
40mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 3,60 45 162,00

0217 CAP SOLDÁVEL PVC DE
50mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 6,98 45 314,10

0218 CAP SOLDÁVEL PVC DE
60mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 8,90 45 400,50

0219 COLA P/ TUBO DE 75G. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

CASCOLA CASCOLA 4,80 45 216,00

0220 COLA POLITUBO 850G. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

CASCOLA CASCOLA 39,80 45 1.791,00

0221 CURVA SOLDÁVEL DE
20mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

TIGRE TIGRE 1,00 45 45,00

0222 CURVA SOLDÁVEL DE
25mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

TIGRE TIGRE 2,91 39 113,49

0223 CURVA SOLDÁVEL DE
40mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

TIGRE TIGRE 8,54 39 333,06

0224 CURVA SOLDÁVEL DE
50mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

TIGRE TIGRE 7,99 39 311,61

0225 CURVA SOLDÁVEL DE
60mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

TIGRE TIGRE 25,90 42 1.087,80
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0226 ENGATE FLIXÍVEL DE
40mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

HERC HERC 4,20 35 147,00

0227 ENGATE FLEXÍVEL DE
50mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

HERC HERC 4,90 35 171,50

0228 FLAGE DE 20mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 9,70 34 329,80

0229 FLAGE DE 25mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 9,90 34 336,60

0230 FLAGE DE 40mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 15,40 34 523,60

0231 FLAGE DE 50mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 20,55 34 698,70

0232 FLAGE DE 60mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 35,20 40 1.408,00

0233 JOELHO DE
100mm(ESGOTO).

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 9,75 35 341,25

0234 JOELHO DE
40mm(ESGOTO).

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 3,75 35 131,25

0235 JOELHO DE
50mm(ESGOTO).

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 4,65 35 162,75

0236 JOELHO MISTO
SOLDÁVEL 20mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 1,00 35 35,00

0237 JOELHO DE 20mm
SOLDÁVEL.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 0,50 50 25,00

0238 JOELHO SOLDÁVEL DE
25mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 0,70 50 35,00

0239 JOELHO SOLDÁVEL DE
40mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 6,45 35 225,75

0240 JOELHO SOLDÁVEL DE
50mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 7,50 35 262,50

0241 JOELHO SOLDÁVEL DE
60mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 18,70 40 748,00

0242 JUNÇÃO DE 50mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 7,80 35 273,00

0243 LUVA DE CORRER
SOLDÁVEL PVC 20mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 8,00 45 360,00

0244 LUVA DE CORRER
SOLDÁVEL PVC 25mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 9,80 45 441,00

0245 LUVA DE CORRER
SOLDÁVEL PVC 32mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 19,90 45 895,50

0246 LUVA DE CORRER
SOLDÁVEL PVC 50mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

K KRONA 23,00 45 1.035,00
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0247 LUVA P/ESGOTO PVC
40mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 0,99 45 44,55

0248 LUVA P/ESGOTO PVC
50mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 2,10 45 94,50

0249 LUVA ROSCÁVEL PVC
1".

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 2,80 45 126,00

0250 LUVA ROSCÁVEL PVC
1.1/2.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 7,20 45 324,00

0251 LUVA ROSCÁVEL PVC
1.1/4".

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 5,20 39 202,80

0252 LUVA ROSCÁVEL PVC
1/2".

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 0,98 39 38,22

0253 LUVA ROSCÁVEL PVC
3/4".

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 1,20 39 46,80

0254 LUVA SOLDÁVEL PVC
20mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 64,00 35 2.240,00

0255 LUVA SOLDÁVEL PVC
25mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 0,80 35 28,00

0256 LUVA SOLDÁVEL PVC
40mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 3,20 35 112,00

0257 LUVA SOLDÁVEL PVC
50mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 3,00 35 105,00

0258 MANGUEIRA P/
JARDINAGEM C/20m.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIEMENS SIEMENS 30,50 25 762,50

0259 MANGUEIRA P/
JARDINAGEM C/ 30m.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIGA BEM SIGA BEM 54,00 25 1.350,00

0260 MANGUEIRA PLÁSTICA
COMUM PARA JARDIM
DE 1/2.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIGA BEM SIGA BEM 1,00 100 100,00

0261 NIPLE ROSCÁVEL DE
1.1/4.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 5,80 30 174,00

0262 NIPLE ROSCÁVEL 1.1/2 . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 5,80 30 174,00

0263 PLUGUE ROSCÁVEL
1/2.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 0,80 30 24,00

0264 PLUGUE ROSCÁVEL
3/4.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 1,00 30 30,00

0265 REDUÇÃO 25/20mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 0,48 30 14,40

0266 REDUÇÃO 32/20mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 0,99 35 34,65

0267 REDUÇÃO 40/20mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 2,30 35 80,50
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0268 REDUÇÃO 40/25mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 2,60 35 91,00

0269 REDUÇÃO 40X32mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 2,90 35 101,50

0270 REDUÇÃO 50/20mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 3,90 35 136,50

0271 REDUÇÃO 50/25mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 3,90 35 136,50

0272 REDUÇÃO 50/40mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 2,90 35 101,50

0273 REDUÇÃO 50/60mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 6,00 46 276,00

0274 REGISTRO DE 20mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 7,20 40 288,00

0275 REGISTRO DE 25mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 8,20 35 287,00

0276 REGISTRO DE 40mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 18,90 50 945,00

0277 REGISTRO DE 50mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 20,90 41 856,90

0278 REGISTRO DE 60mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 41,20 41 1.689,20

0279 REPARO DO VASO DE
DESCARGA DA CAIXA
ACOPLADA .

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

A.M A.M 87,50 41 3.587,50

0280 SIFÃO FLEXÍVEL
DUPLO.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BLUKIT BLUKIT 10,20 45 459,00

0281 SIFÃO FLEXÍVEL
SIMPLES.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

BLUKIT BLUKIT 5,00 40 200,00

0282 TEE P/ ESGOTO 100mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 10,20 35 357,00

0283 TEE SOLDÁVEL 20mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 1,00 35 35,00

0284 TEE SOLDÁVEL 25mm. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 1,48 35 51,80

0285 TEE P/ TUBO DE
ESGOTO DE 40mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 2,00 35 70,00

0286 TEE P/ TUBO DE
ESGOTO DE 50mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 2,80 35 98,00

0287 TEE SOLDÁVEL DE
40mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 7,90 33 260,70

0288 TEE SOLDÁVEL DE
50mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 8,99 33 296,67
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0289 TEE SOLDÁVEL DE
60mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 35,00 45 1.575,00

0290 TORNEIRAS DE PVC P/
LAVATÓRIO.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 2,45 35 85,75

0291 TORNEIRAS INOX C/
GIRO.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 34,80 45 1.566,00

0292 TORNEIRAS P/ JARDIM. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 2,00 35 70,00

0293 TORNEIRAS P/ PIA DE
LOUÇA DE 20mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 7,00 33 231,00

0294 TORNEIRAS PVC C/
GIRO.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

KRONA KRONA 22,00 38 836,00

0295 TUBO SOLDÁVEL DE
20mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 11,30 50 565,00

0296 TUBO SOLDÁVEL DE
25mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 17,00 50 850,00

0297 TUBO SOLDÁVEL DE
40mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 48,00 30 1.440,00

0298 TUBO SOLDÁVEL DE
50mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 68,00 30 2.040,00

0299 TUBO SOLDÁVEL DE
60mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 89,90 35 3.146,50

0300 TUBO P/DESCARGA . REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 9,80 35 343,00

0301 TUBO P/ ESGOTO DE
100mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 100,00 35 3.500,00

0302 TUBO P/ ESGOTO DE
40mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 28,90 41 1.184,90

0303 TUBO P/ ESGOTO DE
50mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 55,50 41 2.275,50

0304 TUBO P/ POÇO DE
110mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 234,00 45 10.530,00

0305 TUBO P/ POÇO DE
150mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 410,00 45 18.450,00

0306 TUBO ROSCÁVEL
1.1/2mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 143,00 45 6.435,00

0307 TUBO ROSCÁVEL
1.1/4mm.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 106,90 45 4.810,50

0308 VÁLVULAS PARA PIA
DE INOX

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PADOVA PADOVA 8,40 39 327,60

0309 VÁLVULAS PARA PIA
DE LOUÇAS.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PADOVA PADOVA 4,20 45 189,00
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0310 VASO SANITÁRIO
COMUM.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

JADE JADE 134,00 40 5.360,00

0311 VEDA ROSCA-ROLO. REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

3M 3M 3,00 60 180,00

0312 CAIXA D`ÁGUA -
1000LT. PLÁSTICO.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

FORTLEV FORTLEV 309,00 25 7.725,00

0313 CAIXA D`ÁGUA 5.000LT.
FIBRA.

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
HIDRAULICO

FIBRA AMAZONAS 2.350,00 25 58.750,00

0314 MANGUEIRA
P/JARDINAGEM C/ 10m.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIGA BEM SIGA BEM 16,00 15 240,00

0315 MANGUEIRA P/
JARDINAGEM C/ 15m.

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

SIGA BEM SIGA BEM 26,00 15 390,00

0316 VASO SANTÁRIO
C/CAIXA ACOPLADA

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
HIDRAULICO

CELITE 425,00 30 12.750,00

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 - ADESIVO LAMINADO MULTIUSO .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
09:53:34

LAMINADO DRYKO 46 R$ 6,75 R$ 310,50 Sim

0002 - ARAME RECOZIDO .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

25/08/2021 -
16:05:06

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

ARCELORMITTAL 78 R$ 28,00 R$ 2.184,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

06/09/2021 -
15:58:24

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

METALGRAMPO 78 R$ 21,00 R$ 1.638,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
09:55:45

ARAME
RECOZIDO.

ACELORMITTAL 78 R$ 22,50 R$ 1.755,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
16:40:32

BELGO BELGO 78 R$ 21,27 R$ 1.659,06 Sim

0003 - AREIA .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:24:39

regional regional 115 R$ 150,00 R$ 17.250,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

25/08/2021 -
16:13:20

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

REGIONAL 115 R$ 75,00 R$ 8.625,00 Sim
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JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

06/09/2021 -
15:59:15

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

REGIÃO 115 R$ 63,00 R$ 7.245,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
09:56:53

REGIÃO REGIÃO 115 R$ 67,50 R$ 7.762,50 Sim

0004 - ARCO DE SERRA .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

06/09/2021 -
16:00:02

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

PRATIK 44 R$ 45,90 R$ 2.019,60 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
09:57:53

STARRET STARRET 44 R$ 45,00 R$ 1.980,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
16:40:59

PRATIK PRATIK 44 R$ 47,28 R$ 2.080,32 Sim

0005 - ARGAMASSA AC-1 PCT COM (15KG) .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

25/08/2021 -
16:14:43

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

SUPERMASSA 190 R$ 12,00 R$ 2.280,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

06/09/2021 -
16:00:54

MATE SUPERMASSA 190 R$ 12,90 R$ 2.451,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
09:58:51

MEGA MASSA MEGA MASSA 190 R$ 18,00 R$ 3.420,00 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

09/09/2021 -
14:10:14

AC1 Euromax 190 R$ 49,00 R$ 9.310,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
16:41:30

FIXA PISO FIXA PISO 190 R$ 12,56 R$ 2.386,40 Sim

0006 - ARGAMASSA AC-3 PCT COM (15KG) .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

25/08/2021 -
16:14:32

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

SUPERMASSA 120 R$ 38,00 R$ 4.560,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

06/09/2021 -
16:01:55

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

SUPERMASSA 120 R$ 33,80 R$ 4.056,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:01:50

MEGA MASSA MEGA MASSA 120 R$ 34,50 R$ 4.140,00 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

09/09/2021 -
14:10:36

AC3 Euromax 120 R$ 190,00 R$ 22.800,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
16:41:57

FIXA PISO FIXA PISO 120 R$ 33,95 R$ 4.074,00 Sim

0007 - ARRUELA LISA DE 1/2" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:01:37

IMPACTO IMPACTO 440 R$ 0,68 R$ 299,20 Sim

0008 - ARRUELA LISA 5/16 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:02:39

IMPACTO IMPACTO 440 R$ 0,23 R$ 101,20 Sim

0009 - ARRUELA LISA 5/8 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:05:35

IMPACTO IMPACTO 440 R$ 1,50 R$ 660,00 Sim

0010 - ARRUELA LISA 3/8 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:06:21

IMPACTO IMPACTO 440 R$ 0,29 R$ 127,60 Sim

0011 - BALANCIN 40/60 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:07:17

QUALITY QUALITY 33 R$ 82,50 R$ 2.722,50 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
16:42:53

MGM MGM 33 R$ 100,53 R$ 3.317,49 Sim

0012 - BISNAGA-PCT C/12 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
11:28:13

PINTURA HIDRACOR 64 R$ 36,00 R$ 2.304,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

06/09/2021 -
16:03:10

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

XADREZ 64 R$ 53,90 R$ 3.449,60 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:08:09

XADREZ XADREZ 64 R$ 54,00 R$ 3.456,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
16:43:26

XEQUE-MATE XEQUE-MATE 64 R$ 54,86 R$ 3.511,04 Sim

0013 - BOIA P/ TANQUE .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:08:50

TRAMOTINA TRAMOTINA 54 R$ 9,75 R$ 526,50 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
16:43:52

FORTLEV FORTLEV 54 R$ 14,28 R$ 771,12 Sim

0014 - BRITA .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

06/09/2021 -
16:20:49

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

REGIONAL 259 R$ 370,00 R$ 95.830,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

06/09/2021 -
16:04:08

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

REGIÃO 259 R$ 320,00 R$ 82.880,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:10:04

REGIÃO REGIÃO 259 R$ 360,00 R$ 93.240,00 Sim

0015 - BROCHA P/ PINTURA .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:11:14

ATLAS ATLAS 66 R$ 6,75 R$ 445,50 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
16:44:26

COMPEL COMPEL 66 R$ 8,91 R$ 588,06 Sim

0016 - BUCHA Nº 10 .
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:27:44

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

IVEPLAST 58 R$ 6,50 R$ 377,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:12:17

IV PLAST IV PLAST 58 R$ 2,03 R$ 117,74 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
16:46:11

COMPEL COMPEL 58 R$ 6,78 R$ 393,24 Sim

0017 - BUCHA Nº 12 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:28:25

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

IVEPLAST 58 R$ 7,52 R$ 436,16 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:13:25

IV PLAST IV PLAST 58 R$ 2,25 R$ 130,50 Sim

0018 - BUCHA Nº5 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:29:18

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

IVEPLAST 63 R$ 3,63 R$ 228,69 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:14:39

IV PLAST IV PLAST 63 R$ 1,20 R$ 75,60 Sim

0019 - BUCHA Nº6 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:29:57

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

IVEPLAST 63 R$ 4,45 R$ 280,35 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:25:42

IV PLAST IV PLAST 63 R$ 1,20 R$ 75,60 Sim

0020 - BUCHA Nº8 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:30:36

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

IVEPLAST 63 R$ 4,90 R$ 308,70 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:27:56

IV PLAST IV PLAST 63 R$ 1,50 R$ 94,50 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
16:48:28

RAYCO RAYCO 63 R$ 5,00 R$ 315,00 Sim

0021 - CADEADOS Nº 20mm .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:32:04

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

STAM 64 R$ 15,00 R$ 960,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:28:36

PADO PADO 64 R$ 18,00 R$ 1.152,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:25:01

land land 64 R$ 20,00 R$ 1.280,00 Sim

0022 - CADEADOS Nº 30mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:32:44

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

STAM 64 R$ 19,35 R$ 1.238,40 Sim
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REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:29:13

PADO PADO 64 R$ 25,50 R$ 1.632,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:25:20

land land 64 R$ 25,00 R$ 1.600,00 Sim

0023 - CADEADOS Nº35 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:33:36

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

STAM 50 R$ 24,00 R$ 1.200,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:29:51

PADO PADO 50 R$ 31,50 R$ 1.575,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:25:41

land land 50 R$ 30,00 R$ 1.500,00 Sim

0024 - CADEADOS Nº45mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:34:38

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

3 F 64 R$ 32,90 R$ 2.105,60 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:30:44

PADO PADO 64 R$ 42,00 R$ 2.688,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:26:04

land land 64 R$ 35,00 R$ 2.240,00 Sim

0025 - CADEADOS Nº60mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:35:27

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

3 F 50 R$ 53,20 R$ 2.660,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:31:15

PADO PADO 50 R$ 82,50 R$ 4.125,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:26:24

papaiz papaiz 50 R$ 80,00 R$ 4.000,00 Sim

0026 - CAL - PCT C/ 5KG.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

06/09/2021 -
16:23:18

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

HIDRACOR 55 R$ 15,00 R$ 825,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:36:05

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

LUXOR 55 R$ 14,10 R$ 775,50 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:32:19

SUPER CAL SUPER CAL 55 R$ 12,75 R$ 701,25 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
16:50:35

SUPERCAL SUPERCAL 55 R$ 14,92 R$ 820,60 Sim

0027 - CAROTE DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 50 LT.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:36:47

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

PLASTBEL 26 R$ 85,90 R$ 2.233,40 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:33:30

MUT USO MUT USO 26 R$ 150,00 R$ 3.900,00 Sim

0028 - CARÂMICA P/ PISO A 43/43.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
11:36:20

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

formigres 200 R$ 36,00 R$ 7.200,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:37:30

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

FORMIGRES 200 R$ 39,20 R$ 7.840,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:34:19

INCEFRA INCEFRA 200 R$ 37,50 R$ 7.500,00 Sim

0029 - CARÂMICA P/ REVESTIMETO TIPO A .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
11:39:54

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

formigres 170 R$ 36,00 R$ 6.120,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:38:11

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

FORMIGRES 170 R$ 38,00 R$ 6.460,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:35:05

INCEFRA INCEFRA 170 R$ 37,50 R$ 6.375,00 Sim

0030 - CIMALHA PARA FORRO - PEÇA DE 06 METROS .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

06/09/2021 -
16:24:19

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

araforros 145 R$ 40,00 R$ 5.800,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:38:51

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

ARAFORRO 145 R$ 34,20 R$ 4.959,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:35:51

ARAFORRO ARAFORRO 145 R$ 33,00 R$ 4.785,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
16:51:12

MASPVC MASPVC 145 R$ 34,33 R$ 4.977,85 Sim

0031 - CIMENTO - SACO COM 50 KG.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
11:43:34

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

mizu 760 R$ 48,00 R$ 36.480,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:39:50

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

MIZU 760 R$ 47,00 R$ 35.720,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:38:50

MIZU MIZU 760 R$ 58,50 R$ 44.460,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
16:53:44

POTTY POTTY 760 R$ 48,52 R$ 36.875,20 Sim

0032 - CORDA DE NYLON 12mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:39:26

NAUTFIX NAUTFIX 100 R$ 2,85 R$ 285,00 Sim

0033 - CORDA DE NYLON 14mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:40:08

NAUTFIX NAUTFIX 80 R$ 3,75 R$ 300,00 Sim

0034 - CORDA DE NYLON 16mm.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:41:01

NAUTFIX NAUTFIX 100 R$ 4,65 R$ 465,00 Sim

0035 - CORDA TRANCELIM GROSSO 12mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:41:35

NAUTFIX NAUTFIX 80 R$ 2,85 R$ 228,00 Sim

0036 - DISCO DE LIXA PARA LIXADEIRA 7" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:42:05

STARRET STARRET 56 R$ 7,50 R$ 420,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:27:32

rocast rocast 56 R$ 12,00 R$ 672,00 Sim

0037 - DISCO DE POLI COSTE 7" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:42:38

STARRET STARRET 74 R$ 9,00 R$ 666,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:27:50

rocast rocast 74 R$ 12,00 R$ 888,00 Sim

0038 - DISCO DE SERRA CIRCULAR - DE 7" (SETE POLEGADAS).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:40:41

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

IRWIN 50 R$ 54,00 R$ 2.700,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:43:10

STARRET STARRET 50 R$ 57,00 R$ 2.850,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
16:54:43

RAYCO RAYCO 50 R$ 55,62 R$ 2.781,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:29:12

rocast rocast 50 R$ 55,00 R$ 2.750,00 Sim

0039 - DISCO PARA MAQUITA(CERÂMICA).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
11:48:25

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

bom corte 56 R$ 22,50 R$ 1.260,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:41:31

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

IRWIN 56 R$ 17,10 R$ 957,60 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:43:42

STARRET STARRET 56 R$ 12,00 R$ 672,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
16:55:53

KAIZEN KAIZEN 56 R$ 17,31 R$ 969,36 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:28:41

rocast rocast 56 R$ 25,00 R$ 1.400,00 Sim

0040 - DOBRADIÇA P/ PORTÃO - TAMANHO 2 TIPO FERRADURA .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:44:10

FORSUL FORSUL 56 R$ 30,00 R$ 1.680,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
16:57:11

KAIZEN KAIZEN 56 R$ 24,33 R$ 1.362,48 Sim

0041 - DOBRADIÇA DE 2.1/2"- CARTELA COM 3 UND.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
11:50:50

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

marfix 105 R$ 8,00 R$ 840,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:42:40

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

SILVANA 105 R$ 7,85 R$ 824,25 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:45:53

UNIÃO UNIÃO 105 R$ 8,10 R$ 850,50 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
16:58:26

KAYZEN KAYZEN 105 R$ 7,92 R$ 831,60 Sim

0042 - DOBRADIÇA DE 3" - CARTELA COM 3 UND.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
11:52:15

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

marfix 105 R$ 11,50 R$ 1.207,50 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:43:30

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

SILVANA 105 R$ 10,50 R$ 1.102,50 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:46:28

UNIÃO UNIÃO 105 R$ 13,50 R$ 1.417,50 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
16:59:52

KAYZEN KAYZEN 105 R$ 10,57 R$ 1.109,85 Sim

0043 - DOBRADIÇA DE 3.1/2" - CARTELA COM 3 UND.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
11:52:45

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

marfix 105 R$ 13,50 R$ 1.417,50 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:44:06

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

SILVANA 105 R$ 15,35 R$ 1.611,75 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:47:26

UNIÃO UNIÃO 105 R$ 16,50 R$ 1.732,50 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:00:55

KAYZEN KAYZEN 105 R$ 15,60 R$ 1.638,00 Sim

0044 - DOBRADIÇA DE 4" CARTELA COM DUAS UND.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:44:44

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

SILVANA 105 R$ 14,10 R$ 1.480,50 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:48:03

UNIÃO UNIÃO 105 R$ 13,50 R$ 1.417,50 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:01:37

KAYZEN KAYZEN 105 R$ 14,32 R$ 1.503,60 Sim

0045 - ESCOVA DE AÇO .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:48:30

TOOLSWORLD TOOLSWORLD 45 R$ 9,00 R$ 405,00 Sim
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0046 - FECHADURA EXTERNA .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
11:59:18

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

SOPRANO 120 R$ 60,00 R$ 7.200,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:45:28

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

SOPRANO 120 R$ 51,90 R$ 6.228,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:49:27

TRAMOTINA TRAMOTINA 120 R$ 57,00 R$ 6.840,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:02:46

KAYZEN KAYZEN 120 R$ 52,31 R$ 6.277,20 Sim

0047 - FECHADURA PARA BANHEIRO .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
12:00:26

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

SOPRANO 125 R$ 45,00 R$ 5.625,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:46:10

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

SOPRANO 125 R$ 49,90 R$ 6.237,50 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:50:10

TRAMOTINA TRAMOTINA 125 R$ 57,00 R$ 7.125,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:03:16

KAYZEN KAYZEN 125 R$ 50,32 R$ 6.290,00 Sim

0048 - FERROLHO DE 2.1/2" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:47:00

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

ALIANÇA 59 R$ 8,15 R$ 480,85 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:50:48

TRAMOTINA TRAMOTINA 59 R$ 4,65 R$ 274,35 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:04:26

KAYZEN KAYZEN 59 R$ 8,25 R$ 486,75 Sim

0049 - FERROLHO DE 3" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:47:52

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

ALIANÇA 59 R$ 9,90 R$ 584,10 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:51:27

TRAMOTINA TRAMOTINA 59 R$ 5,25 R$ 309,75 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:05:07

KAYZEN KAYZEN 59 R$ 9,92 R$ 585,28 Sim

0050 - FERROLHO DE 4" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:48:29

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

ALIANÇA 59 R$ 11,50 R$ 678,50 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:52:04

TRAMOTINA TRAMOTINA 59 R$ 7,20 R$ 424,80 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:05:47

KAYZEN KAYZEN 59 R$ 11,62 R$ 685,58 Sim

0051 - FIO DE CORTE QUADRADO P/ ROÇADEIRA - ROLO C/ 312M.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
12:01:32

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

AFIAÇO 43 R$ 320,00 R$ 13.760,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:50:21

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

THOMPSOM 43 R$ 285,00 R$ 12.255,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:53:21

NORDTECH NORDTECH 43 R$ 270,00 R$ 11.610,00 Sim

0052 - FITA CREPE - ROLO - TAMANHO 18mmX50m.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
16:34:47

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

adere 130 R$ 7,00 R$ 910,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:53:54

ADELBRAS ADELBRAS 130 R$ 5,25 R$ 682,50 Sim

0053 - GRAMPO P/ CERCA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:54:39

GELGO/GERDAU GELGO/GERDAU 48 R$ 24,00 R$ 1.152,00 Sim

0054 - LAMBRIL DE PVC .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
16:36:11

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

araforro 390 R$ 32,00 R$ 12.480,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:51:06

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

ARAFORRO 390 R$ 31,20 R$ 12.168,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:55:11

REGIÃO REGIÃO 390 R$ 33,00 R$ 12.870,00 Sim

0055 - LIMA CHATA P/ AMOLAR ENXADA S/ CABO .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:55:46

KF KF 40 R$ 15,75 R$ 630,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:08:54

K&F K&F 40 R$ 17,11 R$ 684,40 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:29:54

rocast rocast 40 R$ 22,00 R$ 880,00 Sim

0056 - LIXA P/ ALVENARIA 100 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:56:26

3M 3M 165 R$ 0,90 R$ 148,50 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:09:30

TATU TATU 165 R$ 1,38 R$ 227,70 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:30:34

vonder vonder 165 R$ 3,00 R$ 495,00 Sim

0057 - LIXA P/ ALVENARIA 80 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:57:57

3M 3M 165 R$ 0,90 R$ 148,50 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:10:24

TATU TATU 165 R$ 1,56 R$ 257,40 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:30:49

vonder vonder 165 R$ 3,00 R$ 495,00 Sim

0058 - LIXA P/ FERRO Nº120.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:58:50

3M 3M 165 R$ 0,90 R$ 148,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:31:50

vonder vonder 165 R$ 6,00 R$ 990,00 Sim

0059 - LIXA P/ FERRO Nº100 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:59:22

3M 3M 165 R$ 0,90 R$ 148,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:32:06

vonder vonder 165 R$ 6,00 R$ 990,00 Sim

0060 - LIXA P/ FERRO Nº80 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
10:59:55

3M 3M 165 R$ 0,90 R$ 148,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:32:26

vonder vonder 165 R$ 6,00 R$ 990,00 Sim

0061 - LONA PLÁSTICA PRETA C/ 4 METROS DE LARGURA .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:51:58

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

MAX LONA 135 R$ 6,80 R$ 918,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:01:03

JOPACK JOPACK 135 R$ 5,70 R$ 769,50 Sim

0062 - LUVA DE PANO C/ PIGMENTO .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
16:48:26

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

KALIPSO 135 R$ 6,00 R$ 810,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:01:45

PROTEPLUS PROTEPLUS 135 R$ 4,50 R$ 607,50 Sim

0063 - MANTA FIBRADA 320G.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:02:17

SF SF 78 R$ 300,00 R$ 23.400,00 Sim

0064 - MASCARA P/ PINTURA .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:02:53

3M 3M 59 R$ 300,00 R$ 17.700,00 Sim

0065 - MASSA ACRILICA C/ 18 LT.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
16:49:41

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

HIDRACOR 85 R$ 130,00 R$ 11.050,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:52:40

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

HIPERCOR 85 R$ 109,00 R$ 9.265,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:03:48

VERBRAS VERBRAS 85 R$ 105,00 R$ 8.925,00 Sim

0066 - MASSA CORRIDA C/ 18 LT.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
16:50:30

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

HIDRACOR 90 R$ 70,00 R$ 6.300,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:53:20

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

HIPERCOR 90 R$ 65,00 R$ 5.850,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:04:19

VERBRAS VERBRAS 90 R$ 72,00 R$ 6.480,00 Sim

0067 - PÁ C/ CABO .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:05:30

TRAMOTINA TRAMOTINA 40 R$ 40,50 R$ 1.620,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:14:13

TRAMONTINA TRAMONTINA 40 R$ 43,19 R$ 1.727,60 Sim

0068 - PIA DE LOUÇAS C/ COLUNAS .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
16:56:59

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

GHELPLUS 35 R$ 260,00 R$ 9.100,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:54:10

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

DECA 35 R$ 188,00 R$ 6.580,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:05:56

ICASA ICASA 35 R$ 195,00 R$ 6.825,00 Sim

0069 - PIA INOX DE 01 LAVATÓRIO 1.20 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
16:58:13

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

GHELPLUS 35 R$ 250,00 R$ 8.750,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:54:49

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

GRAMPLUS 35 R$ 219,00 R$ 7.665,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:07:22

TRAMOTINA TRAMOTINA 35 R$ 240,00 R$ 8.400,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:15:14

FORMINOX FORMINOX 35 R$ 220,87 R$ 7.730,45 Sim

0070 - PIA INOX DE 02 LAVATÓRIO 1.60 .
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
17:01:32

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

GHELPLUS 35 R$ 550,00 R$ 19.250,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:55:27

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

GRAMPLUS 35 R$ 434,00 R$ 15.190,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:07:53

TRAMOTINA TRAMOTINA 35 R$ 465,00 R$ 16.275,00 Sim

0071 - PINCEL " Nº 1" TIPO TRINCHA .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:08:37

ROMA ROMA 64 R$ 3,75 R$ 240,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:17:30

COMPEL COMPEL 64 R$ 3,38 R$ 216,32 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:32:52

compel compel 64 R$ 6,00 R$ 384,00 Sim

0072 - PINCEL "Nº 2" TIPO TRINCHA .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
17:03:07

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

ATLAS 64 R$ 8,00 R$ 512,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:09:08

ROMA ROMA 64 R$ 4,35 R$ 278,40 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:18:14

COMPEL COMPEL 64 R$ 5,51 R$ 352,64 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:33:13

compel compel 64 R$ 7,00 R$ 448,00 Sim

0073 - PINCEL "Nº 3" TIPO TRINCHA .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
17:04:49

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

ATLAS 64 R$ 14,50 R$ 928,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:09:52

ROMA ROMA 64 R$ 5,25 R$ 336,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:18:54

COMPEL COMPEL 64 R$ 11,06 R$ 707,84 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:33:35

compel compel 64 R$ 6,00 R$ 384,00 Sim

0074 - PINCEL Nº1.1/2 TIPO TRINCHA .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:10:19

ROMA ROMA 64 R$ 3,75 R$ 240,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:19:37

COMPEL COMPEL 64 R$ 4,17 R$ 266,88 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:33:58

compel compel 64 R$ 6,00 R$ 384,00 Sim

0075 - PORCAS DE 1/2 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:10:55

PERON PERON 300 R$ 0,75 R$ 225,00 Sim

0076 - PORCAS 3/8 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:11:42

PERON PERON 300 R$ 0,30 R$ 90,00 Sim

0077 - PORCAS 5/16 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:12:08

PERON PERON 300 R$ 0,24 R$ 72,00 Sim

0078 - PORCAS 5/8 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:12:41

PERON PERON 300 R$ 2,25 R$ 675,00 Sim

0079 - PREGO 10X10 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:13:19

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 59 R$ 34,50 R$ 2.035,50 Sim

0080 - PREGO DE 1.1/2" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:14:10

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 59 R$ 21,75 R$ 1.283,25 Sim

0081 - PREGO DE 1" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:15:25

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 59 R$ 30,00 R$ 1.770,00 Sim

0082 - PREGO DE 2" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
17:10:43

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

ARCELORMITTAL 59 R$ 24,50 R$ 1.445,50 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:16:05

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 59 R$ 21,75 R$ 1.283,25 Sim

0083 - PREGO DE 2.1/2" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
17:14:42

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

ARCELORMITTAL 59 R$ 24,50 R$ 1.445,50 Sim
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REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:17:24

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 59 R$ 21,75 R$ 1.283,25 Sim

0084 - PREGO DE 3.1/2" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
17:17:49

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

ARCELORMITTAL 54 R$ 24,50 R$ 1.323,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:17:55

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 54 R$ 21,75 R$ 1.174,50 Sim

0085 - PREGO DE 3" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
17:19:00

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

ARCELORMITTAL 59 R$ 24,50 R$ 1.445,50 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:19:11

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 59 R$ 21,75 R$ 1.283,25 Sim

0086 - PREGO DE 4" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
17:22:12

PREGO DE 4" . ARCELORMITTAL 59 R$ 26,00 R$ 1.534,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:19:03

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 59 R$ 21,75 R$ 1.283,25 Sim

0087 - PREGO DE 5" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
17:22:46

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

ARCELORMITTAL 59 R$ 26,00 R$ 1.534,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:19:42

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 59 R$ 21,75 R$ 1.283,25 Sim

0088 - PREGO GALVANIZADO P/FORRO .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:20:12

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 59 R$ 51,00 R$ 3.009,00 Sim

0089 - PREGO TELHEIRO 3.1/2 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
17:23:42

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

predial 55 R$ 30,00 R$ 1.650,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:20:36

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 55 R$ 36,00 R$ 1.980,00 Sim

0090 - PREGO TELHEIRO 3" .
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
17:24:33

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

predial 75 R$ 30,00 R$ 2.250,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:21:22

BELGO/GERDAL BELGO/GERDAL 75 R$ 36,00 R$ 2.700,00 Sim

0091 - REJUNTE COR GRAFITE-PCT C/ 01 KG.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
17:29:51

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

quartzolit 95 R$ 12,50 R$ 1.187,50 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:22:37

QUARTZOLITE QUARTZOLITE 95 R$ 6,00 R$ 570,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:21:10

INDEFLEX INDEFLEX 95 R$ 7,80 R$ 741,00 Sim

0092 - SELADOR ACRÍLICO P/ PAREDE DE ALVENARIA - C / 18 LT .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
17:30:19

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

HIDRACOR 59 R$ 98,00 R$ 5.782,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:56:38

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

HIPERCOR 59 R$ 103,00 R$ 6.077,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:24:51

CITCOLOR CITCOLOR 59 R$ 108,00 R$ 6.372,00 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

09/09/2021 -
14:12:49

SELADOR Martins 59 R$ 179,00 R$ 10.561,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:22:01

TINTEX TINTEX 59 R$ 103,60 R$ 6.112,40 Sim

0093 - SELADOR P/ MADEIRA 3.6 LT.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:57:21

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

EUCATEX 45 R$ 99,00 R$ 4.455,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:24:44

VERBRAS VERBRAS 45 R$ 100,50 R$ 4.522,50 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

09/09/2021 -
14:13:24

3.6 L Mococa 45 R$ 189,00 R$ 8.505,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:22:49

EUCATEX EUCATEX 45 R$ 101,41 R$ 4.563,45 Sim

0094 - SERRA DE AÇO .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

30/08/2021 -
17:30:56

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

starrett 75 R$ 13,00 R$ 975,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:58:28

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

STARRET 75 R$ 11,25 R$ 843,75 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:25:20

STARRET STARRET 75 R$ 12,00 R$ 900,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:23:41

STARRETT STARRETT 75 R$ 11,33 R$ 849,75 Sim

0095 - SOLVENTE DE 1 LT .
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

31/08/2021 -
15:14:09

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

eucatex 64 R$ 18,00 R$ 1.152,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:25:50

ANJO ANJO 64 R$ 19,50 R$ 1.248,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:24:11

VELOZ VELOZ 64 R$ 19,21 R$ 1.229,44 Sim

0096 - TANQUE P/ LAVAR ROUPA DE FIBRA - COM 02 (DUAS) CUBAS E MEDINDO 1 M.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:59:09

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

RC FIBRAS 48 R$ 210,00 R$ 10.080,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:27:09

FIBRAMAR FIBRAMAR 48 R$ 202,50 R$ 9.720,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:25:18

FIBRAMAR FIBRAMAR 48 R$ 213,83 R$ 10.263,84 Sim

0097 - TELHA (GOMO FINO) .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:04:57

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

BRASILIT 260 R$ 29,50 R$ 7.670,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
14:59:50

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

BRASILIT 260 R$ 27,20 R$ 7.072,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:30:20

BRASILIT BRASILIT 260 R$ 33,00 R$ 8.580,00 Sim

0098 - TELHA DE BARRO REDONDA .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:00:30

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

CERAMICA ARG 2.320 R$ 6,25 R$ 14.500,00 Sim

0099 - TELHA GALVANIZADA .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:10:03

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

ARCELORMITTAL 260 R$ 65,00 R$ 16.900,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:31:37

GALVALUME GALVALUME 260 R$ 81,00 R$ 21.060,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:26:11

GALVALUME GALVALUME 260 R$ 61,39 R$ 15.961,40 Sim

0100 - TIJOLO .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:01:16

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

CERAMICA
JURUTI

25 R$ 755,00 R$ 18.875,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
11:32:32

REGIÃO REGIÃO 25 R$ 1.200,00 R$ 30.000,00 Sim

0101 - TINTA ACRILICA - LATÃO C/ 18 LT. SEMIBRILHO .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:11:19

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

HIDRACOR 84 R$ 350,00 R$ 29.400,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:02:10

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

HIPERCOR 84 R$ 345,00 R$ 28.980,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
13:56:23

VERBRAS VERBRAS 84 R$ 300,00 R$ 25.200,00 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

09/09/2021 -
14:15:24

18 LT Maza Plus 84 R$ 490,00 R$ 41.160,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:27:01

VEBRAS VEBRAS 84 R$ 347,95 R$ 29.227,80 Sim

0102 - TINTA ACRILICA - LATÃO C/ 18 LT.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:12:15

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

HIDRACOR 84 R$ 139,00 R$ 11.676,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:02:54

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

HIPERCOR 84 R$ 195,00 R$ 16.380,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
13:59:33

VERBRAS VERBRAS 84 R$ 150,00 R$ 12.600,00 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

09/09/2021 -
14:17:23

18L Maza Eco 84 R$ 289,00 R$ 24.276,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:27:49

VERBRAS VERBRAS 84 R$ 197,15 R$ 16.560,60 Sim

0103 - TINTA ACRILICA PARA PISO CORES VARIADAS C/ 18 LT.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:12:53

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

HIDRACOR 84 R$ 240,00 R$ 20.160,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:03:36

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

HIPERCOR 84 R$ 233,00 R$ 19.572,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:02:59

VERBRAS VERBRAS 84 R$ 235,50 R$ 19.782,00 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

09/09/2021 -
14:18:39

18L Martins 84 R$ 299,00 R$ 25.116,00 Sim

0104 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 3.6 LT.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:13:19

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

HIDRACOR 150 R$ 75,00 R$ 11.250,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:04:16

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

HIPERCOR 150 R$ 85,90 R$ 12.885,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:03:49

VERBRAS VERBRAS 150 R$ 82,50 R$ 12.375,00 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

09/09/2021 -
14:19:22

3.6 L Mococa 150 R$ 189,00 R$ 28.350,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:28:38

VERBRAS VERBRAS 150 R$ 86,66 R$ 12.999,00 Sim

0105 - VARA DE FERRO 1/4 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:15:43

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

SINOBRAS 100 R$ 38,00 R$ 3.800,00 Sim
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REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:04:31

TRAMOTINA TRAMOTINA 100 R$ 42,00 R$ 4.200,00 Sim

0106 - VARA DE FERRO 3/8 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:15:56

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

SINOBRAS 100 R$ 92,50 R$ 9.250,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:07:09

TRAMOTINA TRAMOTINA 100 R$ 97,50 R$ 9.750,00 Sim

0107 - VARA DE FERRO ROSCADA 1/4 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:16:08

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

SINOBRAS 100 R$ 10,00 R$ 1.000,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:10:35

TRAMOTINA TRAMOTINA 100 R$ 5,25 R$ 525,00 Sim

0108 - VARA DE FERRO ROSCADA 3/8 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:16:33

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

SINOBRAS 140 R$ 16,00 R$ 2.240,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:11:18

TRAMOTINA TRAMOTINA 140 R$ 12,00 R$ 1.680,00 Sim

0109 - VARA DE FERRO ROSCADA 5/16 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:16:58

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

SINOBRAS 140 R$ 11,00 R$ 1.540,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:11:53

TRAMOTINA TRAMOTINA 140 R$ 8,85 R$ 1.239,00 Sim

0110 - VERNIZ LT - 3.6 LT .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:17:26

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

IQUINE 65 R$ 135,00 R$ 8.775,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:05:01

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

EUCATEX 65 R$ 98,00 R$ 6.370,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:12:54

VERBRAS VERBRAS 65 R$ 118,50 R$ 7.702,50 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:29:25

LUZTOL LUZTOL 65 R$ 99,78 R$ 6.485,70 Sim

0111 - ZARCÃO 3.6 LT.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:13:41

VERBRAS VERBRAS 65 R$ 118,50 R$ 7.702,50 Sim
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0112 - ZINCO GALVANIZADO P/ CALHA DE 1.20M.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:14:10

IMPORT IMPORT 140 R$ 81,00 R$ 11.340,00 Sim

0113 - TELHA (GOMO GROSSO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:18:06

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

BRASILIT 240 R$ 29,50 R$ 7.080,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:05:55

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

BRASILIT 240 R$ 27,20 R$ 6.528,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:14:35

BRASILIT BRASILIT 240 R$ 33,00 R$ 7.920,00 Sim

0114 - CARRINHO DE MÃO .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:19:06

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

MAESTRO 15 R$ 180,00 R$ 2.700,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:06:40

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

ESFERA 15 R$ 217,00 R$ 3.255,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:15:22

MAESTRO/TRAMONTINAMAESTRO/TRAMONTINA 15 R$ 225,00 R$ 3.375,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:30:16

ESFERA ESFERA 15 R$ 218,33 R$ 3.274,95 Sim

0115 - COLA SAPATEIRO 1 LT.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:15:56

CASCOLA CASCOLA 20 R$ 28,50 R$ 570,00 Sim

0116 - LONA GROSSA TIPO CARRETEIRO 6X4 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:07:24

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

AJAX 15 R$ 272,00 R$ 4.080,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:16:33

STARFER STARFER 15 R$ 1.350,00 R$ 20.250,00 Sim

0117 - ABRAÇADEIRA TIPO "U" 1 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:17:09

PERFILAÇO PERFILAÇO 90 R$ 0,68 R$ 61,20 Sim

0118 - ABRAÇADEIRA TIPO "U" 1.1/2" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:18:03

PERFILAÇO PERFILAÇO 90 R$ 0,83 R$ 74,70 Sim
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0119 - ABRAÇADEIRA TIPO "U" 1.1/4" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:19:47

PERFILAÇO PERFILAÇO 75 R$ 0,80 R$ 60,00 Sim

0120 - ABRAÇACEIRA TIPO "U" 1/2" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:20:16

PERFILAÇO PERFILAÇO 75 R$ 0,33 R$ 24,75 Sim

0121 - ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:20:50

PERFILAÇO PERFILAÇO 75 R$ 0,45 R$ 33,75 Sim

0122 - BOCAL PENDENDE P/ LÂMPADA .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:21:27

FLP FLP 75 R$ 3,00 R$ 225,00 Sim

0123 - BOCAL TIPO PLAFON .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:19:37

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

PLUZIE 170 R$ 8,00 R$ 1.360,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:30:15

OPL OPL 170 R$ 5,70 R$ 969,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:31:04

NATICON NATICON 170 R$ 6,33 R$ 1.076,10 Sim

0124 - BROCA C/ VIDEA Nº10 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:31:15

BOSCH BOSCH 75 R$ 9,75 R$ 731,25 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:34:45

rocast rocast 75 R$ 12,00 R$ 900,00 Sim

0125 - BROCA C/VIDEA Nº4 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:32:02

BOSCH BOSCH 65 R$ 3,75 R$ 243,75 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:35:11

rocast rocast 65 R$ 6,00 R$ 390,00 Sim

0126 - BROCA C/VIDEA Nº5 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:32:31

BOSCH BOSCH 65 R$ 4,05 R$ 263,25 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:35:37

rocast rocast 65 R$ 7,00 R$ 455,00 Sim

0127 - BROCA C/VIDEA Nº6 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:33:06

BOSCH BOSCH 65 R$ 4,35 R$ 282,75 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:35:59

rocast rocast 65 R$ 8,00 R$ 520,00 Sim

0128 - BROCA C/VIDEA Nº8 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:33:42

BOSCH BOSCH 65 R$ 5,25 R$ 341,25 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:36:19

rocast rocast 65 R$ 9,00 R$ 585,00 Sim

0129 - BROCA P/ MADEIRA Nº10 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:34:21

BOSCH BOSCH 65 R$ 12,75 R$ 828,75 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:31:54

IRWIN IRWIN 65 R$ 22,40 R$ 1.456,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:36:40

rocast rocast 65 R$ 9,00 R$ 585,00 Sim

0130 - BROCA P/ MADEIRA Nº3 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:34:57

BOSCH BOSCH 65 R$ 3,75 R$ 243,75 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:33:31

IRWIN IRWIN 65 R$ 4,65 R$ 302,25 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:36:59

rocast rocast 65 R$ 5,00 R$ 325,00 Sim

0131 - BROCA P/ MADEIRA Nº4 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:45:23

BOSCH BOSCH 65 R$ 4,80 R$ 312,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:34:26

IRWIN IRWIN 65 R$ 4,74 R$ 308,10 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:37:23

rocast rocast 65 R$ 6,00 R$ 390,00 Sim

0132 - BROCA P/ MADEIRA Nº5 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:50:26

BOSCH BOSCH 65 R$ 5,40 R$ 351,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:35:09

IRWIN IRWIN 65 R$ 6,25 R$ 406,25 Sim
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Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:37:40

rocast rocast 65 R$ 6,00 R$ 390,00 Sim

0133 - BROCA P/ MADEIRA Nº6 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:51:57

BOSCH BOSCH 65 R$ 6,60 R$ 429,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:35:48

IRWIN IRWIN 65 R$ 7,32 R$ 475,80 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:38:14

rocast rocast 65 R$ 6,00 R$ 390,00 Sim

0134 - BROCA P/ MADEIRA Nº8 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:52:31

BOSCH BOSCH 65 R$ 8,25 R$ 536,25 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:36:34

IRWIN IRWIN 65 R$ 14,01 R$ 910,65 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:38:29

rocast rocast 65 R$ 8,00 R$ 520,00 Sim

0135 - BUCHA S-6 COM PARAFUSO .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:54:21

BOSCH BOSCH 70 R$ 15,00 R$ 1.050,00 Sim

0136 - BUCHA S-10 COM PARAFUSO .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:54:54

BOSCH BOSCH 70 R$ 18,00 R$ 1.260,00 Sim

0137 - BUCHA S-12 COM PARAFUSO .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:55:24

BOSCH BOSCH 75 R$ 21,00 R$ 1.575,00 Sim

0138 - BUCHA S-5 COM PARAFUSO .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:55:59

BOSCH BOSCH 75 R$ 12,00 R$ 900,00 Sim

0139 - BUCHA S-8 COM PARAFUSO .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:56:27

BOSCH BOSCH 75 R$ 13,50 R$ 1.012,50 Sim

0140 - CAIXA ASTOP .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:30:07

ILUM ILUM 65 R$ 70,00 R$ 4.550,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:21:39

MATERIAL
HIDRAULICO

MARGIRIUS 65 R$ 65,00 R$ 4.225,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:57:09

PERFEX PERFEX 65 R$ 33,00 R$ 2.145,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:37:53

FAME FAME 65 R$ 47,72 R$ 3.101,80 Sim

0141 - CABO ELÉTRICO 1,5mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:31:06

CABOMIX CABOMIX 60 R$ 200,00 R$ 12.000,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:22:29

MATERIAL
ELETRICO

CORFIO 60 R$ 300,00 R$ 18.000,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:34:44

CABO FLEX
1,5MM 750V

ENERGY 60 R$ 500,00 R$ 30.000,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:09:14

MATERIAL DE
ELÉTRICO

MEGATRON 60 R$ 190,00 R$ 11.400,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
14:57:59

SIL/CABLENA SIL/CABLENA 60 R$ 225,00 R$ 13.500,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:38:40

PRIME PRIME 60 R$ 191,75 R$ 11.505,00 Sim

0142 - CABO ELÉTRICO 10mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:31:52

CABOMIX CABOMIX 60 R$ 900,00 R$ 54.000,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:23:00

MATERIAL
ELETRICO

CORFIO 60 R$ 1.280,00 R$ 76.800,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:35:19

CABO FLEX
10MM 750V

ENERGY 60 R$ 3.000,00 R$ 180.000,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:10:16

MATERIAL DE
ELÉTRICO

COBRECOM 60 R$ 898,00 R$ 53.880,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
15:00:52

SIL/CABLENA SIL/CABLENA 60 R$ 1.200,00 R$ 72.000,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:39:26

PRIME PRIME 60 R$ 900,00 R$ 54.000,00 Sim

0143 - CABO ELÉTRICO 16mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:32:26

CABOMIX CABOMIX 60 R$ 1.700,00 R$ 102.000,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:23:59

MATERIAL
ELETRICO

CORFIO 60 R$ 2.100,00 R$ 126.000,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:36:10

CABO FLEX
16MM 750V

ENERGY 60 R$ 4.000,00 R$ 240.000,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:11:17

MATERIAL DE
ELÉTRICO

COBRECOM 60 R$ 1.335,00 R$ 80.100,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
15:01:38

SIL/CABLENA SIL/CABLENA 60 R$ 1.950,00 R$ 117.000,00 Sim
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Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:40:19

PRIME PRIME 60 R$ 1.337,56 R$ 80.253,60 Sim

0144 - CABO ELÉTRICO 2.5mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:32:57

CABOMIX CABOMIX 60 R$ 350,00 R$ 21.000,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:24:37

MATERIAL
ELETRICO

CORFIO 60 R$ 400,00 R$ 24.000,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:36:35

CABO FLEX
2,5MM 750V

ENERGY 60 R$ 500,00 R$ 30.000,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:12:00

MATERIAL DE
ELÉTRICO

MEGATRON 60 R$ 310,00 R$ 18.600,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
15:09:37

SIL/CABLENA SIL/CABLENA 60 R$ 375,00 R$ 22.500,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:42:44

PRIME PRIME 60 R$ 312,25 R$ 18.735,00 Sim

0145 - CABO ELÉTRICO 04mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:33:37

CABOMIX CABOMIX 60 R$ 500,00 R$ 30.000,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:26:12

MATERIAL
ELETRICO

CORFIO 60 R$ 585,00 R$ 35.100,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:37:01

CABO FLEX 4MM
750V

ENERGY 60 R$ 1.000,00 R$ 60.000,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:13:06

MATERIAL DE
ELÉTRICO

MEGATRON 60 R$ 445,00 R$ 26.700,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
15:33:01

SIL/CABLENA SIL/CABLENA 60 R$ 570,00 R$ 34.200,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:41:28

PRIME PRIME 60 R$ 448,50 R$ 26.910,00 Sim

0146 - CABO ELÉTRICO 06mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:34:16

CABOMIX CABOMIX 60 R$ 600,00 R$ 36.000,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:26:38

MATERIAL
ELETRICO

CORFIO 60 R$ 800,00 R$ 48.000,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:37:48

CABO FLEX 6MM
750V

ENERGY 60 R$ 1.000,00 R$ 60.000,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:13:42

MATERIAL DE
ELÉTRICO

MEGATRON 60 R$ 670,00 R$ 40.200,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
15:33:29

SIL/CABLENA SIL/CABLENA 60 R$ 748,50 R$ 44.910,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:43:28

PRIME PRIME 60 R$ 671,25 R$ 40.275,00 Sim

0147 - CABO pp 2X1,5mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 48 de 532

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:28:16

MATERIAL
ELETRICO

CORFIO 80 R$ 5,00 R$ 400,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:38:28

CABO PP
2X1,5MM 1KV

ENERGY 80 R$ 10,00 R$ 800,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
15:34:01

SIL/CABLENA SIL/CABLENA 80 R$ 4,47 R$ 357,60 Sim

0148 - CABO pp 2X2,5mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:28:37

MATERIAL
ELETRICO

CORFIO 80 R$ 6,50 R$ 520,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:38:43

CABO PP
2X2,5MM 1KV

ENERGY 80 R$ 15,00 R$ 1.200,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
15:34:36

SIL/CABLENA SIL/CABLENA 80 R$ 7,20 R$ 576,00 Sim

0149 - CABO pp 2X4mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:29:02

MATERIAL
ELETRICO

CORFIO 80 R$ 8,90 R$ 712,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:39:03

CABO PP 2X4MM
1KV

ENERGY 80 R$ 15,00 R$ 1.200,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
15:35:01

SIL/CABLENA SIL/CABLENA 80 R$ 12,75 R$ 1.020,00 Sim

0150 - CABO pp 3X2,5mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:29:30

MATERIAL
ELETRICO

CORFIO 80 R$ 7,90 R$ 632,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:39:32

CABO PP
3X2,5MM 1KV

ENERGY 80 R$ 15,00 R$ 1.200,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
15:36:44

SIL/CABLENA SIL/CABLENA 80 R$ 8,10 R$ 648,00 Sim

0151 - CABO pp 3X4mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:30:02

MATERIAL
ELETRICO

CORFIO 80 R$ 20,00 R$ 1.600,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:42:34

CABO PP3X4MM
1KV

ENERGY 80 R$ 20,00 R$ 1.600,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
15:38:11

SIL/CABLENA SIL/CABLENA 80 R$ 13,35 R$ 1.068,00 Sim
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0152 - CAIXA DIST. 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO C/ BARRAMENTO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
15:38:38

TRAMOTINA TRAMOTINA 45 R$ 225,00 R$ 10.125,00 Sim

0153 - CAIXA PADRÃO BIFÁSICA NOVO PADRÃO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:35:21

CELPA CELPA 40 R$ 260,00 R$ 10.400,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:31:57

MATERIAL
ELETRICO

CELPA 40 R$ 1.400,00 R$ 56.000,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
15:39:17

CONCREFER CONCREFER 40 R$ 202,50 R$ 8.100,00 Sim

0154 - CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA NOVO PADRÃO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:35:53

CELPA CELPA 40 R$ 160,00 R$ 6.400,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:32:35

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

CELPA 40 R$ 1.000,00 R$ 40.000,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
15:39:50

CONCREFER CONCREFER 40 R$ 108,00 R$ 4.320,00 Sim

0155 - CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA NOVO PADRÃO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:32:54

MATERIAL
ELETRICO

CELPA 40 R$ 1.400,00 R$ 56.000,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
15:40:19

CONCREFER CONCREFER 40 R$ 630,00 R$ 25.200,00 Sim

0156 - CAIXA PVC 4X2 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:34:10

MATERIAL
ELETRICO

TIGRE 45 R$ 4,00 R$ 180,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
15:40:47

SIGA BEM SIGA BEM 45 R$ 1,80 R$ 81,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:44:23

MONDIALE MONDIALE 45 R$ 1,87 R$ 84,15 Sim

0157 - CAIXA PVC 4X4 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:34:37

MATERIAL
ELETRICO

TIGRE 45 R$ 7,00 R$ 315,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
15:41:11

SIGA BEM SIGA BEM 45 R$ 5,25 R$ 236,25 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 50 de 532

0158 - CANALETA PVC 20X20.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:35:16

MATERIAL
ELETRICO

PLUZIE 80 R$ 8,00 R$ 640,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:43:14

2020-EB ENERBRAS 80 R$ 30,00 R$ 2.400,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
15:41:32

ILUMI ILUMI 80 R$ 16,50 R$ 1.320,00 Sim

0159 - CANALETA PVC 30X30.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:43:31

MATERIAL
ELETRICO

PLUZIE 80 R$ 16,00 R$ 1.280,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:51:18

3030-EB ENERBRAS 80 R$ 50,00 R$ 4.000,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
15:41:57

ILUMI ILUMI 80 R$ 25,50 R$ 2.040,00 Sim

0160 - CONDUÍNTE FLEXÍVEL 1" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
15:42:30

SIGA BEM SIGA BEM 80 R$ 3,78 R$ 302,40 Sim

0161 - CONDUÍNTE FLEXÍVEL 3/4" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:44:12

CONDUÍNTE
FLEXÍVEL 3/4" .

TIGRE 80 R$ 3,50 R$ 280,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:17:31

SIGA BEM SIGA BEM 80 R$ 2,25 R$ 180,00 Sim

0162 - CONECTOR P/ HASTE ATERRAMENTO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:52:00

300065 MS ARTEFATOS
DE METAL

80 R$ 70,00 R$ 5.600,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:18:04

INTELLI INTELLI 80 R$ 5,25 R$ 420,00 Sim

0163 - CONECTOR PARALELO ALUMÍNIO 70 AMP 2,5mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:18:28

INTELLI INTELLI 80 R$ 12,00 R$ 960,00 Sim
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0164 - CONECTOR PERFURANTE 10 AMP 70mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:37:57

INTELLI INTELLI 80 R$ 20,00 R$ 1.600,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:52:26

CDP 70 INTELLI 80 R$ 20,00 R$ 1.600,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:19:00

INTELLI INTELLI 80 R$ 12,75 R$ 1.020,00 Sim

0165 - CONECTOR PERFURENTE 16 AMP 70mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:38:04

INTELLI INTELLI 80 R$ 25,00 R$ 2.000,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:19:35

INTELLI INTELLI 80 R$ 24,00 R$ 1.920,00 Sim

0166 - CONECTOR PERFURANTE 25 AMP 70mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:38:45

INTELLI INTELLI 80 R$ 35,00 R$ 2.800,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:20:25

INTELLI INTELLI 80 R$ 37,50 R$ 3.000,00 Sim

0167 - CONECTOR PERFURANTE 35 AMP. 70mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:39:50

INTELLI INTELLI 80 R$ 45,00 R$ 3.600,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:20:46

INTELLI INTELLI 80 R$ 60,00 R$ 4.800,00 Sim

0168 - CURVA ELETRODUTO PVC 1" 180º.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:52:56

62 INPOL 83 R$ 7,00 R$ 581,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:21:16

SIGA BEM SIGA BEM 83 R$ 11,25 R$ 933,75 Sim

0169 - CURVA ROSCÁVEL PVC 3/4".
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:53:29

73 INPOL 93 R$ 4,00 R$ 372,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:21:52

SIGA BEM SIGA BEM 93 R$ 5,25 R$ 488,25 Sim

0170 - DISJUNTOR BIFÁSICO 100 AMP. NEMA .
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:54:01

ASM2 B CO 100A SOPRANO 45 R$ 150,00 R$ 6.750,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:22:20

LORENZETTI LORENZETTI 45 R$ 67,50 R$ 3.037,50 Sim

0171 - DISJUNTOR BIPOLAR 100 AMP. DIN .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:54:40

SHB2 GII CO
100A

SOPRANO 45 R$ 100,00 R$ 4.500,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:24:09

SIEMENS SIEMENS 45 R$ 67,50 R$ 3.037,50 Sim

0172 - DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMP. DIN .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:41:40

SOPRANO SOPRANO 45 R$ 20,00 R$ 900,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:47:06

MATERIAL
ELETRICO

MARGIRIUS 45 R$ 37,00 R$ 1.665,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:55:02

SHB2 GII CO 16A SOPRANO 45 R$ 60,00 R$ 2.700,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:24:32

SIEMENS SIEMENS 45 R$ 45,00 R$ 2.025,00 Sim

0173 - DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMP. DIN .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:42:17

SOPRANO SOPRANO 45 R$ 30,00 R$ 1.350,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:47:27

MATERIAL
ELETRICO

MARGIRIUS 45 R$ 39,00 R$ 1.755,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:55:24

SHB2 GII CO 20A SOPRANO 45 R$ 60,00 R$ 2.700,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:24:54

SIEMENS SIEMENS 45 R$ 45,00 R$ 2.025,00 Sim

0174 - DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMP. DIN .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:42:47

SOPRANO SOPRANO 45 R$ 30,00 R$ 1.350,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:47:51

MATERIAL
ELETRICO

MARGIRIUS 45 R$ 39,00 R$ 1.755,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:55:42

SHB2 GII CO 25A SOPRANO 45 R$ 60,00 R$ 2.700,00 Sim
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REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:25:24

SIEMENS SIEMENS 45 R$ 45,00 R$ 2.025,00 Sim

0175 - DISJUNTOR BIPOLAR 32 AMP. DIN .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:43:20

SOPRANO SOPRANO 45 R$ 35,00 R$ 1.575,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:48:57

MATERIAL
ELETRICO

DISJUNTOR
BIPOLAR 32 AMP.
DIN .

45 R$ 39,00 R$ 1.755,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:57:23

SHB2 GII CO 32A SOPRANO 45 R$ 60,00 R$ 2.700,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:25:46

SIEMENS SIEMENS 45 R$ 45,00 R$ 2.025,00 Sim

0176 - DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMP. DIN .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:43:56

SOPRANO SOPRANO 45 R$ 48,00 R$ 2.160,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:49:32

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

MARGIRIUS 45 R$ 48,00 R$ 2.160,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:57:17

SHB2 GII CO 40A SOPRANO 45 R$ 60,00 R$ 2.700,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:26:08

SIEMENS SIEMENS 45 R$ 45,00 R$ 2.025,00 Sim

0177 - DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMP. DIN .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:50:00

MATERIAL
ELETRICO

MARGIRIUS 45 R$ 48,00 R$ 2.160,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:57:08

SHB2 GII CO 50A SOPRANO 45 R$ 60,00 R$ 2.700,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:26:31

SIEMENS SIEMENS 45 R$ 45,00 R$ 2.025,00 Sim

0178 - DISJUNTOR BIPOLAR 70 AMP. DIN .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:50:57

MATERIAL
ELETRICO

MARGIRIUS 45 R$ 65,00 R$ 2.925,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:57:46

SHB2 GII CO 70A SOPRANO 45 R$ 100,00 R$ 4.500,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:27:03

SIEMENS SIEMENS 45 R$ 45,00 R$ 2.025,00 Sim

0179 - DISJUNTOR MONOPOLAR 20 AMP. DIN .
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:44:45

SOPRANO SOPRANO 45 R$ 20,00 R$ 900,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:51:19

MATERIAL
ELETRICO

MARGIRIUS 45 R$ 15,00 R$ 675,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:58:13

SHB1 GII CO 20A SOPRANO 45 R$ 20,00 R$ 900,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:27:36

SIEMENS SIEMENS 45 R$ 12,75 R$ 573,75 Sim

0180 - DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMP. DIN .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:45:17

SOPRANO SOPRANO 45 R$ 30,00 R$ 1.350,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:51:46

MATERIAL
ELETRICO

MARGIRIUS 45 R$ 15,00 R$ 675,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:58:39

SHB1 GII CO 25A SOPRANO 45 R$ 20,00 R$ 900,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:27:56

SIEMENS SIEMENS 45 R$ 12,75 R$ 573,75 Sim

0181 - DISJUNTOR MONOPOLAR 32 AMP. DIN .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:46:17

SOPRANO SOPRANO 50 R$ 30,00 R$ 1.500,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:52:44

MATERIAL
ELETRICO

MARGIRIUS 50 R$ 15,00 R$ 750,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:59:03

SHB1 GII CO 32A SOPRANO 50 R$ 15,00 R$ 750,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:28:32

SIEMENS SIEMENS 50 R$ 12,75 R$ 637,50 Sim

0182 - DISJUNTOR MONOPOLAR 50 AMP. DIN .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:53:56

MATERIAL
ELETRICO

MARGIRIUS 50 R$ 18,00 R$ 900,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:59:22

SHB11 GII CO
50A

SOPRANO 50 R$ 20,00 R$ 1.000,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:30:05

SIEMENS SIEMENS 50 R$ 12,75 R$ 637,50 Sim

0183 - DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMP. DIN .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:54:26

MATERIAL
ELETRICO

MARGIRIUS 50 R$ 225,00 R$ 11.250,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:59:39

SHB3 GII CO
100A

SOPRANO 50 R$ 250,00 R$ 12.500,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:32:12

SIEMENS SIEMENS 50 R$ 67,50 R$ 3.375,00 Sim

0184 - DISJUNTOR TRIPOLAR 25 AMP. DIN .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:47:07

SOPRANO SOPRANO 50 R$ 35,00 R$ 1.750,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:54:46

MATERIAL
ELETRICO

MARGIRIUS 50 R$ 70,00 R$ 3.500,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
08:59:59

SHB3 GII CO 25A SOPRANO 50 R$ 100,00 R$ 5.000,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:32:39

SIEMENS SIEMENS 50 R$ 67,50 R$ 3.375,00 Sim

0185 - DISJUNTOR TRIPOLAR 32 AMP. DIN .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:47:34

SOPRANO SOPRANO 55 R$ 48,00 R$ 2.640,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:55:52

MATERIAL
ELETRICO

MARGIRIUS 55 R$ 70,00 R$ 3.850,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
09:00:17

SHB3 GII CO 32A SOPRANO 55 R$ 100,00 R$ 5.500,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:33:01

SIEMENS SIEMENS 55 R$ 67,50 R$ 3.712,50 Sim

0186 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMP. DIN .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:48:08

SOPRANO SOPRANO 55 R$ 55,00 R$ 3.025,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:56:20

MATERIAL
ELETRICO

MARGIRIUS 55 R$ 70,00 R$ 3.850,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
09:00:39

SHB3 GII CO 40A SOPRANO 55 R$ 100,00 R$ 5.500,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:33:32

SIEMENS SIEMENS 55 R$ 67,50 R$ 3.712,50 Sim

0187 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMP. DIN .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:56:46

DISJUNTOR
TRIPOLAR 50
AMP. DIN .

MARGIRIUS 55 R$ 75,00 R$ 4.125,00 Sim
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MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
09:01:02

SHB3 GII CO 50A SOPRANO 55 R$ 100,00 R$ 5.500,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:34:04

SIEMENS SIEMENS 55 R$ 67,50 R$ 3.712,50 Sim

0188 - FITA ISOLANTE COMUM 10m.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:48:47

3M 3M 75 R$ 10,00 R$ 750,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:57:10

MATERIAL
ELETRICO

FAME 75 R$ 7,00 R$ 525,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
09:01:23

FI 0105 DECORLUX 75 R$ 10,00 R$ 750,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:34:32

3M 3M 75 R$ 2,25 R$ 168,75 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:39:01

plastilit plastilit 75 R$ 9,00 R$ 675,00 Sim

0189 - FITA ALTA FUSÃO 10m.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:49:15

3M 3M 60 R$ 25,00 R$ 1.500,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
10:59:31

MATERIAL
ELETRICO

FAME 60 R$ 45,00 R$ 2.700,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
09:01:40

FI 1105 DECORLUX 60 R$ 50,00 R$ 3.000,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:35:11

3M 3M 60 R$ 37,50 R$ 2.250,00 Sim

0190 - HASTE P/ ATERRAMENTO 2,40mt.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
09:02:02

300060 MS ARTEFATOS
DE METAL

55 R$ 80,00 R$ 4.400,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:35:43

SANTIL SANTIL 55 R$ 36,00 R$ 1.980,00 Sim

0191 - INTERR. SIMPLES 1 TECLA C/ TOMADA EMBUTIR 4X2 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:00:10

MATERIAL
ELETRICO

PLUZIE 60 R$ 10,00 R$ 600,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
09:02:30

109-EM ENERBRAS 60 R$ 20,00 R$ 1.200,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:36:26

PLUZIE PLUZIE 60 R$ 5,25 R$ 315,00 Sim
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0192 - INTERR. SIMPLES 1 TECLA EMBUTIR 4X2
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:00:47

MATERIAL
ELETRICO

PLUZIE 60 R$ 7,00 R$ 420,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
09:02:49

106-ES ENERBRAS 60 R$ 10,00 R$ 600,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:36:49

PLUZIE PLUZIE 60 R$ 5,25 R$ 315,00 Sim

0193 - INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS EMBUTIR 4X2 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:01:10

MATERIAL
ELETRICO

PLUZIE 60 R$ 13,50 R$ 810,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
09:03:09

107-ES ENERBRAS 60 R$ 20,00 R$ 1.200,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:37:08

PLUZIE PLUZIE 60 R$ 9,00 R$ 540,00 Sim

0194 - INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS EMBUTIR 4X2 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:01:30

MATERIAL
ELETRICO

PLUZIE 60 R$ 18,00 R$ 1.080,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
09:03:29

108-ES ENERBRAS 60 R$ 25,00 R$ 1.500,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:37:37

PLUZIE PLUZIE 60 R$ 12,75 R$ 765,00 Sim

0195 - INTERRUPTOR SIMPLES P/ MADEIRA .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:01:57

MATERIAL
ELETRICO

PLUZIE 60 R$ 7,00 R$ 420,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:38:45

PLUZIE PLUZIE 60 R$ 4,50 R$ 270,00 Sim

0196 - LÃMPADA FLOURESCENTE ROSCÁVEL 15W.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:50:06

AVANT AVANT 600 R$ 25,00 R$ 15.000,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:02:28

MATERIAL
ELETRICO

AVANT 600 R$ 18,50 R$ 11.100,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
09:03:51

FC 11516 FC
21516

EMPALUX 600 R$ 30,00 R$ 18.000,00 Sim
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JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:16:06

MATERIAL DE
ELÉTRICO

KIAN 600 R$ 17,85 R$ 10.710,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:40:04

AVANT AVANT 600 R$ 12,00 R$ 7.200,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:46:15

AVANT AVANT 600 R$ 17,88 R$ 10.728,00 Sim

0197 - LÂMPADA FLOURESCENTE ROSCÁVEL 20W.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:50:38

AVANT AVANT 600 R$ 30,00 R$ 18.000,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:03:33

MATERIAL
ELETRICO

AVANT 600 R$ 22,00 R$ 13.200,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
09:04:12

FC 12016 FC
22016

EMPALUX 600 R$ 30,00 R$ 18.000,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:16:25

MATERIAL DE
ELÉTRICO

KIAN 600 R$ 23,30 R$ 13.980,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:42:30

AVANT AVANT 600 R$ 13,50 R$ 8.100,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
17:59:14

AVANT AVANT 600 R$ 23,34 R$ 14.004,00 Sim

0198 - LÂMPADA FLOURESCENTE ROSCÁVEL 30W.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

23/08/2021 -
15:51:18

AVANT AVANT 600 R$ 35,00 R$ 21.000,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

09/09/2021 -
13:59:40

MATERIAL
ELETRICO

AVANT 600 R$ 35,00 R$ 21.000,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
09:04:33

FS 1306 FS 23016 EMPALUX 600 R$ 50,00 R$ 30.000,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:16:46

MATERIAL DE
ELÉTRICO

KIAN 600 R$ 41,50 R$ 24.900,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:42:58

AVANT AVANT 600 R$ 18,00 R$ 10.800,00 Sim

0199 - PLUG ROSCÁVEL 1/2" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:43:30

KRONA KRONA 95 R$ 0,83 R$ 78,85 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:39:28

plastilit plastilit 95 R$ 3,00 R$ 285,00 Sim

0200 - PLUG ROSCÁVEL 3/4" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
16:43:51

KRONA KRONA 95 R$ 1,20 R$ 114,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:39:42

plastilit plastilit 95 R$ 3,00 R$ 285,00 Sim

0201 - PLUG ROSCÁVEL 1" .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
19:52:52

KRONA KRONA 95 R$ 2,70 R$ 256,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:42:16

plastilit plastilit 95 R$ 4,00 R$ 380,00 Sim

0202 - TOMADA DUPLA EMBUTIR 4X2 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:06:14

MATERIAL
ELETRICO

PLUZIE 105 R$ 11,50 R$ 1.207,50 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
09:05:05

197-EM ENERBRAS 105 R$ 25,00 R$ 2.625,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:00:35

ILUMI ILUMI 105 R$ 17,63 R$ 1.851,15 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
19:53:41

PLUZIE PLUZIE 105 R$ 8,85 R$ 929,25 Sim

0203 - TOMADA DUPLA P/ MADEIRA .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:06:39

MATERIAL
ELETRICO

PLUZIE 105 R$ 11,50 R$ 1.207,50 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:01:14

PLUZIE PLUZIE 105 R$ 13,14 R$ 1.379,70 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
19:54:25

PLUZIE PLUZIE 105 R$ 8,85 R$ 929,25 Sim

0204 - TOMADA DUPLA P/ PERFIL .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:07:42

MATERIAL
ELETRICO

PLUZIE 105 R$ 11,50 R$ 1.207,50 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
19:55:18

PLUZIE PLUZIE 105 R$ 13,50 R$ 1.417,50 Sim

0205 - TOMADA SIMPLES EMBUTIR 4X2 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:08:02

MATERIAL
ELETRICO

PLUZIE 105 R$ 7,00 R$ 735,00 Sim

MORK SOLAR -
PRODUTOS E
SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA -
EPP

24.616.322/0001-
28

08/09/2021 -
10:39:05

110-em ENERBRAS 105 R$ 15,00 R$ 1.575,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:01:58

ILUMI ILUMI 105 R$ 12,25 R$ 1.286,25 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
19:56:00

PLUZIE PLUZIE 105 R$ 5,25 R$ 551,25 Sim

0206 - ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:10:14

MATERIAL
HIDRAULICO

ASTRA 40 R$ 40,00 R$ 1.600,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:18:12

MATERIAL DE
HIDRAULICO

HERC 40 R$ 54,00 R$ 2.160,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:04:17

HERC HERC 40 R$ 55,63 R$ 2.225,20 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
19:56:44

HERC HERC 40 R$ 33,00 R$ 1.320,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:42:46

alumasa alumasa 40 R$ 25,00 R$ 1.000,00 Sim

0207 - ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:10:54

MATERIAL
HIDRAULICO

PULVITEC 35 R$ 40,00 R$ 1.400,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:05:02

ATLAS ATLAS 35 R$ 12,03 R$ 421,05 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
19:57:19

MUNDIAL MUNDIAL 35 R$ 12,00 R$ 420,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:43:19

pisafix pisafix 35 R$ 9,00 R$ 315,00 Sim

0208 - BOIA P/ TANQUE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:06:08

FORTLEV FORTLEV 35 R$ 13,78 R$ 482,30 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
19:58:00

TRAMOTINA TRAMOTINA 35 R$ 12,75 R$ 446,25 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:43:41

valeplast valeplast 35 R$ 11,00 R$ 385,00 Sim

0209 - CAIXA D`ÁGUA 2.000 LT. PLÁSTICO .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:11:41

MATERIAL
HIDRAULICO

fortlev 35 R$ 1.350,00 R$ 47.250,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:20:11

MATERIAL DE
HIDRAULICO

FORTLEV 35 R$ 1.250,00 R$ 43.750,00 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

09/09/2021 -
14:21:29

2000L Fortlev 35 R$ 1.690,00 R$ 59.150,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:07:03

FORTLEV FORTLEV 35 R$ 1.258,12 R$ 44.034,20 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
19:59:07

FORTLEV FORTLEV 35 R$ 1.350,00 R$ 47.250,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:44:10

bakof bakof 35 R$ 1.580,00 R$ 55.300,00 Sim

0210 - CAIXA D`ÁGUA 3.000LT.FIBRA .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:12:15

MATERIAL
HIDRAULICO

fortlev 35 R$ 2.100,00 R$ 73.500,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:22:32

MATERIAL DE
HIDRAULICO

FIBRA
AMAZONAS

35 R$ 2.115,00 R$ 74.025,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:00:04

FORTLEV FORTLEV 35 R$ 2.100,00 R$ 73.500,00 Sim
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Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:44:43

bakof bakof 35 R$ 2.200,00 R$ 77.000,00 Sim

0211 - CAP 100mm PARA ESGOTO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:00:50

KRONA KRONA 40 R$ 8,70 R$ 348,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:45:10

plastilit plastilit 40 R$ 9,00 R$ 360,00 Sim

0212 - CAP SOLDÁVEL PVC DE 1/2.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:08:14

FORTLEV FORTLEV 41 R$ 38,58 R$ 1.581,78 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:01:29

KRONA KRONA 41 R$ 1,20 R$ 49,20 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:45:27

plastilit plastilit 41 R$ 5,00 R$ 205,00 Sim

0213 - CAP ROSCÉVEL PVC DE 3/4.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:08:53

FORTLEV FORTLEV 40 R$ 2,20 R$ 88,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:02:04

KRONA KRONA 40 R$ 1,50 R$ 60,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:45:46

plastilit plastilit 40 R$ 5,00 R$ 200,00 Sim

0214 - CAP SOLDÁVEL PVC DE 20mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:09:34

FORTLEV FORTLEV 40 R$ 1,26 R$ 50,40 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:02:44

KRONA KRONA 40 R$ 0,83 R$ 33,20 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:46:04

plastilit plastilit 40 R$ 3,00 R$ 120,00 Sim

0215 - CAP SOLDÁVEL PVC DE 25mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:10:25

FORTLEV FORTLEV 50 R$ 1,70 R$ 85,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:03:19

KRONA KRONA 50 R$ 1,13 R$ 56,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:46:23

plastilit plastilit 50 R$ 3,00 R$ 150,00 Sim

0216 - CAP SOLDÁVEL PVC DE 40mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:11:02

FORTLEV FORTLEV 45 R$ 4,45 R$ 200,25 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:03:49

KRONA KRONA 45 R$ 5,00 R$ 225,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:46:37

plastilit plastilit 45 R$ 5,00 R$ 225,00 Sim
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0217 - CAP SOLDÁVEL PVC DE 50mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:11:37

FORTLEV FORTLEV 45 R$ 7,60 R$ 342,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:04:25

KRONA KRONA 45 R$ 9,00 R$ 405,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:47:09

plastilit plastilit 45 R$ 9,00 R$ 405,00 Sim

0218 - CAP SOLDÁVEL PVC DE 60mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:12:11

FORTLEV FORTLEV 45 R$ 13,09 R$ 589,05 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:05:00

KRONA KRONA 45 R$ 14,19 R$ 638,55 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:47:26

plastilit plastilit 45 R$ 9,00 R$ 405,00 Sim

0219 - COLA P/ TUBO DE 75G.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:14:58

MATERIAL
HIDRAULICO

polytubes 45 R$ 8,00 R$ 360,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:12:55

POLYTUBES POLYTUBES 45 R$ 8,11 R$ 364,95 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:13:56

CASCOLA CASCOLA 45 R$ 5,85 R$ 263,25 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:47:47

pisafix pisafix 45 R$ 7,00 R$ 315,00 Sim

0220 - COLA POLITUBO 850G.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:14:29

CASCOLA CASCOLA 45 R$ 45,00 R$ 2.025,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:48:12

pisafix pisafix 45 R$ 50,00 R$ 2.250,00 Sim

0221 - CURVA SOLDÁVEL DE 20mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:13:38

FORTLEV FORTLEV 45 R$ 2,09 R$ 94,05 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:15:12

TIGRE TIGRE 45 R$ 3,75 R$ 168,75 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:48:33

plastilit plastilit 45 R$ 6,00 R$ 270,00 Sim

0222 - CURVA SOLDÁVEL DE 25mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:14:18

FORTLEV FORTLEV 39 R$ 4,85 R$ 189,15 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:15:43

TIGRE TIGRE 39 R$ 5,25 R$ 204,75 Sim
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Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:48:52

plastilit plastilit 39 R$ 6,00 R$ 234,00 Sim

0223 - CURVA SOLDÁVEL DE 40mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:15:03

FORTLEV FORTLEV 39 R$ 13,40 R$ 522,60 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:16:12

TIGRE TIGRE 39 R$ 21,00 R$ 819,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:49:43

plastilit plastilit 39 R$ 12,00 R$ 468,00 Sim

0224 - CURVA SOLDÁVEL DE 50mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

09/09/2021 -
14:22:22

50mm Fortlev 39 R$ 49,00 R$ 1.911,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:15:37

FORTLEV FORTLEV 39 R$ 14,78 R$ 576,42 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:16:54

TIGRE TIGRE 39 R$ 22,50 R$ 877,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:49:26

plastilit plastilit 39 R$ 17,00 R$ 663,00 Sim

0225 - CURVA SOLDÁVEL DE 60mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

09/09/2021 -
14:22:52

60mm Fortlev 42 R$ 89,00 R$ 3.738,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:16:14

FORTLEV FORTLEV 42 R$ 35,35 R$ 1.484,70 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:17:23

TIGRE TIGRE 42 R$ 60,00 R$ 2.520,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:50:06

plastilit plastilit 42 R$ 35,00 R$ 1.470,00 Sim

0226 - ENGATE FLIXÍVEL DE 40mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:15:34

MATERIAL
HIDRAULICO

krona 35 R$ 6,00 R$ 210,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:17:03

FORTLEV FORTLEV 35 R$ 5,72 R$ 200,20 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:18:01

HERC HERC 35 R$ 6,75 R$ 236,25 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:50:26

alumasa alumasa 35 R$ 7,00 R$ 245,00 Sim

0227 - ENGATE FLEXÍVEL DE 50mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:16:50

MATERIAL
HIDRAULICO

krona 35 R$ 7,00 R$ 245,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:18:33

FORTLEV FORTLEV 35 R$ 6,57 R$ 229,95 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:18:30

HERC HERC 35 R$ 7,20 R$ 252,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:50:45

alumasa alumasa 35 R$ 7,00 R$ 245,00 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 64 de 532

0228 - FLAGE DE 20mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:19:23

FORTLEV FORTLEV 34 R$ 383,23 R$ 13.029,82 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:19:07

KRONA KRONA 34 R$ 16,50 R$ 561,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:51:03

plastilit plastilit 34 R$ 12,00 R$ 408,00 Sim

0229 - FLAGE DE 25mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:19:59

FORTLEV FORTLEV 34 R$ 13,72 R$ 466,48 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:19:41

KRONA KRONA 34 R$ 18,00 R$ 612,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:51:24

plastilit plastilit 34 R$ 12,00 R$ 408,00 Sim

0230 - FLAGE DE 40mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:22:47

FORTLEV FORTLEV 34 R$ 18,51 R$ 629,34 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:20:11

KRONA KRONA 34 R$ 30,00 R$ 1.020,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:51:55

plastilit plastilit 34 R$ 25,00 R$ 850,00 Sim

0231 - FLAGE DE 50mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:23:48

FORTLEV FORTLEV 34 R$ 24,76 R$ 841,84 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:21:08

KRONA KRONA 34 R$ 37,50 R$ 1.275,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:52:11

plastilit plastilit 34 R$ 25,00 R$ 850,00 Sim

0232 - FLAGE DE 60mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:24:54

FORTLEV FORTLEV 40 R$ 42,34 R$ 1.693,60 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:21:40

KRONA KRONA 40 R$ 57,00 R$ 2.280,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:52:30

plastilit plastilit 40 R$ 45,00 R$ 1.800,00 Sim

0233 - JOELHO DE 100mm(ESGOTO).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:17:19

MATERIAL
HIDRAULICO

krona 35 R$ 10,00 R$ 350,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:27:32

FORTLEV FORTLEV 35 R$ 8,23 R$ 288,05 Sim
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REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:22:11

KRONA KRONA 35 R$ 9,75 R$ 341,25 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:52:51

plastilit plastilit 35 R$ 9,00 R$ 315,00 Sim

0234 - JOELHO DE 40mm(ESGOTO).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:18:24

MATERIAL
HIDRAULICO

krona 35 R$ 4,00 R$ 140,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:28:21

FORTLEV FORTLEV 35 R$ 3,64 R$ 127,40 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:22:47

KRONA KRONA 35 R$ 3,75 R$ 131,25 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:53:15

plastilit plastilit 35 R$ 3,00 R$ 105,00 Sim

0235 - JOELHO DE 50mm(ESGOTO).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:19:23

MATERIAL
HIDRAULICO

krona 35 R$ 5,00 R$ 175,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:29:12

FORTLEV FORTLEV 35 R$ 4,16 R$ 145,60 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:23:18

KRONA KRONA 35 R$ 4,65 R$ 162,75 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:53:35

plastilit plastilit 35 R$ 6,00 R$ 210,00 Sim

0236 - JOELHO MISTO SOLDÁVEL 20mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:29:59

KRONA KRONA 35 R$ 1,47 R$ 51,45 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:24:45

KRONA KRONA 35 R$ 1,80 R$ 63,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:54:09

plastilit plastilit 35 R$ 5,00 R$ 175,00 Sim

0237 - JOELHO DE 20mm SOLDÁVEL.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:19:58

MATERIAL
HIDRAULICO

krona 50 R$ 0,90 R$ 45,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:25:26

KRONA KRONA 50 R$ 0,83 R$ 41,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:54:20

plastilit plastilit 50 R$ 3,00 R$ 150,00 Sim

0238 - JOELHO SOLDÁVEL DE 25mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:20:22

MATERIAL
HIDRAULICO

krona 50 R$ 1,20 R$ 60,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:30:51

KRONA KRONA 50 R$ 1,30 R$ 65,00 Sim
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REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:25:55

KRONA KRONA 50 R$ 1,13 R$ 56,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:54:46

plastilit plastilit 50 R$ 3,00 R$ 150,00 Sim

0239 - JOELHO SOLDÁVEL DE 40mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:20:59

MATERIAL
HIDRAULICO

krona 35 R$ 6,00 R$ 210,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:31:31

FORTLEV FORTLEV 35 R$ 5,97 R$ 208,95 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:26:24

KRONA KRONA 35 R$ 6,45 R$ 225,75 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
08:55:05

plastilit plastilit 35 R$ 9,00 R$ 315,00 Sim

0240 - JOELHO SOLDÁVEL DE 50mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:21:19

MATERIAL
HIDRAULICO

krona 35 R$ 7,00 R$ 245,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:32:16

FORTLEV FORTLEV 35 R$ 5,96 R$ 208,60 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:27:00

KRONA KRONA 35 R$ 7,50 R$ 262,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:03:05

plastilit plastilit 35 R$ 9,00 R$ 315,00 Sim

0241 - JOELHO SOLDÁVEL DE 60mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:22:22

MATERIAL
HIDRAULICO

krona 40 R$ 26,00 R$ 1.040,00 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

09/09/2021 -
14:23:34

JOELHO
SOLDÁVEL DE
60mm.

Fortlev 40 R$ 69,00 R$ 2.760,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:33:07

FORTLEV FORTLEV 40 R$ 23,54 R$ 941,60 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:27:45

KRONA KRONA 40 R$ 36,00 R$ 1.440,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:03:28

plastilit plastilit 40 R$ 22,00 R$ 880,00 Sim

0242 - JUNÇÃO DE 50mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:33:45

FORTLEV FORTLEV 35 R$ 8,96 R$ 313,60 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:28:14

KRONA KRONA 35 R$ 14,70 R$ 514,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:03:47

plastilit plastilit 35 R$ 9,00 R$ 315,00 Sim

0243 - LUVA DE CORRER SOLDÁVEL PVC 20mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:28:45

KRONA KRONA 45 R$ 13,71 R$ 616,95 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:04:15

plastilit plastilit 45 R$ 11,00 R$ 495,00 Sim

0244 - LUVA DE CORRER SOLDÁVEL PVC 25mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:29:27

KRONA KRONA 45 R$ 17,25 R$ 776,25 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:04:44

plastilit plastilit 45 R$ 12,00 R$ 540,00 Sim

0245 - LUVA DE CORRER SOLDÁVEL PVC 32mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:30:06

KRONA KRONA 45 R$ 33,00 R$ 1.485,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:05:02

plastilit plastilit 45 R$ 25,00 R$ 1.125,00 Sim

0246 - LUVA DE CORRER SOLDÁVEL PVC 50mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:30:47

K KRONA 45 R$ 51,00 R$ 2.295,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:05:27

plastilit plastilit 45 R$ 28,00 R$ 1.260,00 Sim

0247 - LUVA P/ESGOTO PVC 40mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:31:20

KRONA KRONA 45 R$ 1,65 R$ 74,25 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:05:44

plastilit plastilit 45 R$ 5,00 R$ 225,00 Sim

0248 - LUVA P/ESGOTO PVC 50mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:31:51

KRONA KRONA 45 R$ 3,15 R$ 141,75 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:06:03

plastilit plastilit 45 R$ 5,00 R$ 225,00 Sim

0249 - LUVA ROSCÁVEL PVC 1".
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:32:20

KRONA KRONA 45 R$ 4,52 R$ 203,40 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:06:25

plastilit plastilit 45 R$ 6,00 R$ 270,00 Sim

0250 - LUVA ROSCÁVEL PVC 1.1/2.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:32:59

KRONA KRONA 45 R$ 13,43 R$ 604,35 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:06:43

plastilit plastilit 45 R$ 9,00 R$ 405,00 Sim

0251 - LUVA ROSCÁVEL PVC 1.1/4".
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:50:22

KRONA KRONA 39 R$ 8,85 R$ 345,15 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:07:08

plastilit plastilit 39 R$ 9,00 R$ 351,00 Sim

0252 - LUVA ROSCÁVEL PVC 1/2".
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:50:54

KRONA KRONA 39 R$ 1,50 R$ 58,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:07:23

plastilit plastilit 39 R$ 5,00 R$ 195,00 Sim

0253 - LUVA ROSCÁVEL PVC 3/4".
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:51:35

KRONA KRONA 39 R$ 2,25 R$ 87,75 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:07:40

plastilit plastilit 39 R$ 5,00 R$ 195,00 Sim

0254 - LUVA SOLDÁVEL PVC 20mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:52:25

KRONA KRONA 35 R$ 97,50 R$ 3.412,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:07:56

plastilit plastilit 35 R$ 3,00 R$ 105,00 Sim

0255 - LUVA SOLDÁVEL PVC 25mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:52:57

KRONA KRONA 35 R$ 1,28 R$ 44,80 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:08:14

plastilit plastilit 35 R$ 3,00 R$ 105,00 Sim

0256 - LUVA SOLDÁVEL PVC 40mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:53:39

KRONA KRONA 35 R$ 5,25 R$ 183,75 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:08:31

plastilit plastilit 35 R$ 6,00 R$ 210,00 Sim

0257 - LUVA SOLDÁVEL PVC 50mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:54:18

KRONA KRONA 35 R$ 5,70 R$ 199,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:08:48

plastilit plastilit 35 R$ 6,00 R$ 210,00 Sim

0258 - MANGUEIRA P/ JARDINAGEM C/20m.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:54:44

SIEMENS SIEMENS 25 R$ 57,00 R$ 1.425,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:09:17

valeplast valeplast 25 R$ 90,00 R$ 2.250,00 Sim

0259 - MANGUEIRA P/ JARDINAGEM C/ 30m.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:55:33

SIGA BEM SIGA BEM 25 R$ 82,50 R$ 2.062,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:09:42

valeplast valeplast 25 R$ 120,00 R$ 3.000,00 Sim

0260 - MANGUEIRA PLÁSTICA COMUM PARA JARDIM DE 1/2.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:56:13

SIGA BEM SIGA BEM 100 R$ 1,95 R$ 195,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:10:41

ibirá ibirá 100 R$ 9,00 R$ 900,00 Sim

0261 - NIPLE ROSCÁVEL DE 1.1/4.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:57:13

KRONA KRONA 30 R$ 9,75 R$ 292,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:10:56

plastilit plastilit 30 R$ 8,00 R$ 240,00 Sim

0262 - NIPLE ROSCÁVEL 1.1/2 .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:58:03

KRONA KRONA 30 R$ 9,00 R$ 270,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:11:12

plastilit plastilit 30 R$ 9,00 R$ 270,00 Sim

0263 - PLUGUE ROSCÁVEL 1/2.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:58:50

KRONA KRONA 30 R$ 1,20 R$ 36,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:11:27

plastilit plastilit 30 R$ 3,00 R$ 90,00 Sim

0264 - PLUGUE ROSCÁVEL 3/4.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
20:59:31

KRONA KRONA 30 R$ 1,60 R$ 48,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:24:22

plastilit plastilit 30 R$ 3,00 R$ 90,00 Sim

0265 - REDUÇÃO 25/20mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:00:29

KRONA KRONA 30 R$ 0,75 R$ 22,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:24:57

plastilit plastilit 30 R$ 3,00 R$ 90,00 Sim

0266 - REDUÇÃO 32/20mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:00:53

KRONA KRONA 35 R$ 1,50 R$ 52,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:25:16

plastilit plastilit 35 R$ 5,00 R$ 175,00 Sim

0267 - REDUÇÃO 40/20mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:01:47

KRONA KRONA 35 R$ 3,75 R$ 131,25 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:25:34

plastilit plastilit 35 R$ 5,00 R$ 175,00 Sim

0268 - REDUÇÃO 40/25mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:02:12

KRONA KRONA 35 R$ 4,50 R$ 157,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:25:49

plastilit plastilit 35 R$ 6,00 R$ 210,00 Sim

0269 - REDUÇÃO 40X32mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:02:34

KRONA KRONA 35 R$ 6,00 R$ 210,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:26:03

plastilit plastilit 35 R$ 4,00 R$ 140,00 Sim

0270 - REDUÇÃO 50/20mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:02:55

KRONA KRONA 35 R$ 6,30 R$ 220,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:26:41

plastilit plastilit 35 R$ 6,00 R$ 210,00 Sim

0271 - REDUÇÃO 50/25mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:04:44

KRONA KRONA 35 R$ 6,30 R$ 220,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:27:04

plastilit plastilit 35 R$ 6,00 R$ 210,00 Sim

0272 - REDUÇÃO 50/40mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:05:04

KRONA KRONA 35 R$ 4,50 R$ 157,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:27:23

plastilit plastilit 35 R$ 6,00 R$ 210,00 Sim

0273 - REDUÇÃO 50/60mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:05:54

KRONA KRONA 46 R$ 9,75 R$ 448,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:27:59

plastilit plastilit 46 R$ 7,00 R$ 322,00 Sim

0274 - REGISTRO DE 20mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:23:20

MATERIAL
HIDRAULICO

HERC 40 R$ 11,00 R$ 440,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:06:20

KRONA KRONA 40 R$ 11,25 R$ 450,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:28:18

plastilit plastilit 40 R$ 11,00 R$ 440,00 Sim

0275 - REGISTRO DE 25mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:24:34

heck heck 35 R$ 11,00 R$ 385,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:06:45

KRONA KRONA 35 R$ 12,90 R$ 451,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:28:39

plastilit plastilit 35 R$ 12,00 R$ 420,00 Sim

0276 - REGISTRO DE 40mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:24:58

MATERIAL
HIDRAULICO

heck 50 R$ 33,00 R$ 1.650,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:07:44

KRONA KRONA 50 R$ 27,00 R$ 1.350,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:28:57

plastilit plastilit 50 R$ 30,00 R$ 1.500,00 Sim

0277 - REGISTRO DE 50mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:25:20

MATERIAL
HIDRAULICO

heck 41 R$ 35,00 R$ 1.435,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:08:13

KRONA KRONA 41 R$ 31,50 R$ 1.291,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:29:17

plastilit plastilit 41 R$ 32,00 R$ 1.312,00 Sim

0278 - REGISTRO DE 60mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:25:38

MATERIAL
HIDRAULICO

heck 41 R$ 55,00 R$ 2.255,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:08:54

KRONA KRONA 41 R$ 75,00 R$ 3.075,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:29:32

plastilit plastilit 41 R$ 45,00 R$ 1.845,00 Sim

0279 - REPARO DO VASO DE DESCARGA DA CAIXA ACOPLADA .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:26:18

MATERIAL
HIDRAULICO

censi 41 R$ 170,00 R$ 6.970,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:09:27

A.M A.M 41 R$ 135,00 R$ 5.535,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:30:00

blukit blukit 41 R$ 120,00 R$ 4.920,00 Sim

0280 - SIFÃO FLEXÍVEL DUPLO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:26:38

SIFÃO FLEXÍVEL
DUPLO.

krona 45 R$ 28,00 R$ 1.260,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:35:29

BLUKIT BLUKIT 45 R$ 22,20 R$ 999,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:10:06

BLUKIT BLUKIT 45 R$ 16,50 R$ 742,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:30:23

valeplast valeplast 45 R$ 16,00 R$ 720,00 Sim

0281 - SIFÃO FLEXÍVEL SIMPLES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:27:42

MATERIAL
HIDRAULICO

krona 40 R$ 8,00 R$ 320,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:36:21

BLUKIT BLUKIT 40 R$ 11,79 R$ 471,60 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:12:09

BLUKIT BLUKIT 40 R$ 7,50 R$ 300,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:30:45

valeplast valeplast 40 R$ 9,00 R$ 360,00 Sim

0282 - TEE P/ ESGOTO 100mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:37:13

FORTLEV FORTLEV 35 R$ 11,70 R$ 409,50 Sim
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REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:12:43

KRONA KRONA 35 R$ 16,50 R$ 577,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:31:05

plastilit plastilit 35 R$ 16,00 R$ 560,00 Sim

0283 - TEE SOLDÁVEL 20mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:28:21

MATERIAL
HIDRAULICO

krona 35 R$ 1,50 R$ 52,50 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:14:01

KRONA KRONA 35 R$ 1,80 R$ 63,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:31:22

plastilit plastilit 35 R$ 3,00 R$ 105,00 Sim

0284 - TEE SOLDÁVEL 25mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:28:37

MATERIAL
HIDRAULICO

krona 35 R$ 2,00 R$ 70,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:38:16

FORTLEV FORTLEV 35 R$ 1,58 R$ 55,30 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:14:24

KRONA KRONA 35 R$ 2,25 R$ 78,75 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:31:40

plastilit plastilit 35 R$ 3,00 R$ 105,00 Sim

0285 - TEE P/ TUBO DE ESGOTO DE 40mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:30:02

MATERIAL
HIDRAULICO

krona 35 R$ 4,50 R$ 157,50 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:39:27

FORTLEV FORTLEV 35 R$ 4,10 R$ 143,50 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:14:58

KRONA KRONA 35 R$ 3,00 R$ 105,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:31:57

plastilit plastilit 35 R$ 6,00 R$ 210,00 Sim

0286 - TEE P/ TUBO DE ESGOTO DE 50mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:30:33

MATERIAL
ELETRICO

krona 35 R$ 9,50 R$ 332,50 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:39:55

FORTLEV FORTLEV 35 R$ 7,34 R$ 256,90 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:15:26

KRONA KRONA 35 R$ 4,20 R$ 147,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:32:17

plastilit plastilit 35 R$ 9,00 R$ 315,00 Sim

0287 - TEE SOLDÁVEL DE 40mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:40:23

FORTLEV FORTLEV 33 R$ 11,22 R$ 370,26 Sim
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REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:15:54

KRONA KRONA 33 R$ 12,00 R$ 396,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:32:40

plastilit plastilit 33 R$ 9,00 R$ 297,00 Sim

0288 - TEE SOLDÁVEL DE 50mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:40:55

FORTLEV FORTLEV 33 R$ 11,41 R$ 376,53 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:16:27

KRONA KRONA 33 R$ 18,00 R$ 594,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:32:57

plastilit plastilit 33 R$ 9,00 R$ 297,00 Sim

0289 - TEE SOLDÁVEL DE 60mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:41:23

KRONA KRONA 45 R$ 24,24 R$ 1.090,80 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:17:07

KRONA KRONA 45 R$ 57,00 R$ 2.565,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:33:18

plastilit plastilit 45 R$ 30,00 R$ 1.350,00 Sim

0290 - TORNEIRAS DE PVC P/ LAVATÓRIO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:31:07

MATERIAL
HIDRAULICO

heck 35 R$ 18,00 R$ 630,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:17:33

KRONA KRONA 35 R$ 3,75 R$ 131,25 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:33:40

plastilit plastilit 35 R$ 25,00 R$ 875,00 Sim

0291 - TORNEIRAS INOX C/ GIRO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:32:50

MATERIAL
HIDRAULICO

marfix 45 R$ 89,00 R$ 4.005,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:18:29

KRONA KRONA 45 R$ 52,50 R$ 2.362,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:34:07

hidrofix hidrofix 45 R$ 55,00 R$ 2.475,00 Sim

0292 - TORNEIRAS P/ JARDIM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:33:11

MATERIAL
HIDRAULICO

heck 35 R$ 4,50 R$ 157,50 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:18:57

KRONA KRONA 35 R$ 3,00 R$ 105,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:34:21

plastilit plastilit 35 R$ 6,00 R$ 210,00 Sim

0293 - TORNEIRAS P/ PIA DE LOUÇA DE 20mm.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:33:34

heck heck 33 R$ 18,00 R$ 594,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:22:50

KRONA KRONA 33 R$ 10,50 R$ 346,50 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:34:41

hidrofix hidrofix 33 R$ 53,00 R$ 1.749,00 Sim

0294 - TORNEIRAS PVC C/ GIRO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:23:32

KRONA KRONA 38 R$ 33,00 R$ 1.254,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:35:01

plastilit plastilit 38 R$ 30,00 R$ 1.140,00 Sim

0295 - TUBO SOLDÁVEL DE 20mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

09/09/2021 -
14:27:52

20mm Fortlev 50 R$ 59,00 R$ 2.950,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:34:05

MATERIAL
HIDRAULICO

tigre 50 R$ 23,50 R$ 1.175,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:24:08

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 50 R$ 18,00 R$ 900,00 Sim

0296 - TUBO SOLDÁVEL DE 25mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

09/09/2021 -
14:28:08

25mm Fortlev 50 R$ 69,00 R$ 3.450,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:34:26

MATERIAL
HIDRAULICO

TIGRE 50 R$ 32,00 R$ 1.600,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:24:40

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 50 R$ 25,50 R$ 1.275,00 Sim

0297 - TUBO SOLDÁVEL DE 40mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

09/09/2021 -
14:28:45

40mm Fortlev 30 R$ 109,00 R$ 3.270,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:34:47

TUBO SOLDÁVEL
DE 40mm.

TIGRE 30 R$ 70,00 R$ 2.100,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:25:14

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 30 R$ 72,00 R$ 2.160,00 Sim

0298 - TUBO SOLDÁVEL DE 50mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

09/09/2021 -
14:29:05

50mm Fortlev 30 R$ 189,00 R$ 5.670,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:35:30

MATERIAL
HIDRAULICO

tigre 30 R$ 95,00 R$ 2.850,00 Sim
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REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:25:58

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 30 R$ 102,00 R$ 3.060,00 Sim

0299 - TUBO SOLDÁVEL DE 60mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

09/09/2021 -
14:29:32

60mm Fortlev 35 R$ 259,00 R$ 9.065,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:36:43

MATERIAL
HIDRAULICO

TIGRE 35 R$ 125,00 R$ 4.375,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:26:45

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 35 R$ 165,00 R$ 5.775,00 Sim

0300 - TUBO P/DESCARGA .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:36:51

MATERIAL
HIDRAULICO

TIGRE 35 R$ 13,50 R$ 472,50 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:27:12

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 35 R$ 13,50 R$ 472,50 Sim

0301 - TUBO P/ ESGOTO DE 100mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

09/09/2021 -
14:29:59

100mm Fortlev 35 R$ 180,00 R$ 6.300,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:38:05

MATERIAL
HIDRAULICO

TIGRE 35 R$ 115,00 R$ 4.025,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:28:06

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 35 R$ 103,50 R$ 3.622,50 Sim

0302 - TUBO P/ ESGOTO DE 40mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

09/09/2021 -
14:30:15

40mm Fortlev 41 R$ 89,00 R$ 3.649,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:43:26

MATERIAL
HIDRAULICO

TIGRE 41 R$ 58,00 R$ 2.378,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:28:48

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 41 R$ 42,00 R$ 1.722,00 Sim

0303 - TUBO P/ ESGOTO DE 50mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

09/09/2021 -
14:30:36

50mm Fortlev 41 R$ 119,00 R$ 4.879,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:29:23

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 41 R$ 55,50 R$ 2.275,50 Sim

0304 - TUBO P/ POÇO DE 110mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:29:58

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 45 R$ 292,50 R$ 13.162,50 Sim

0305 - TUBO P/ POÇO DE 150mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:43:52

MATERIAL
HIDRAULICO

TIGRE 45 R$ 480,00 R$ 21.600,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:30:29

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 45 R$ 525,00 R$ 23.625,00 Sim

0306 - TUBO ROSCÁVEL 1.1/2mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:31:00

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 45 R$ 183,00 R$ 8.235,00 Sim

0307 - TUBO ROSCÁVEL 1.1/4mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:31:29

MX TUBO/TIGRE MX TUBO/TIGRE 45 R$ 165,00 R$ 7.425,00 Sim

0308 - VÁLVULAS PARA PIA DE INOX
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:44:23

MATERIAL
HIDRAULICO

padova 39 R$ 14,50 R$ 565,50 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:31:55

PADOVA PADOVA 39 R$ 12,75 R$ 497,25 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:35:33

hidrofix hidrofix 39 R$ 10,00 R$ 390,00 Sim

0309 - VÁLVULAS PARA PIA DE LOUÇAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:32:22

PADOVA PADOVA 45 R$ 5,25 R$ 236,25 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:35:50

plastilit plastilit 45 R$ 6,00 R$ 270,00 Sim

0310 - VASO SANITÁRIO COMUM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:44:44

MATERIAL
HIDRAULICO

VASO SANITÁRIO
COMUM.

40 R$ 180,00 R$ 7.200,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:23:57

MATERIAL DE
HIDRAULICO

DECA 40 R$ 208,00 R$ 8.320,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:42:18

ONIX ONIX 40 R$ 209,70 R$ 8.388,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:32:52

JADE JADE 40 R$ 202,50 R$ 8.100,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:36:08

fiori fiori 40 R$ 200,00 R$ 8.000,00 Sim
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0311 - VEDA ROSCA-ROLO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:45:26

MATERIAL
HIDRAULICO

atlas 60 R$ 3,50 R$ 210,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:42:44

ATLAS ATLAS 60 R$ 5,70 R$ 342,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:33:49

3M 3M 60 R$ 4,50 R$ 270,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:36:38

noah noah 60 R$ 6,00 R$ 360,00 Sim

0312 - CAIXA D`ÁGUA - 1000LT. PLÁSTICO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

09/09/2021 -
14:31:42

1000LT Fortlev 25 R$ 690,00 R$ 17.250,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:47:00

MATERIAL
HIDRAULICO

fortlev 25 R$ 470,00 R$ 11.750,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:25:10

MATERIAL DE
HIDRAULICO

FORTLEV 25 R$ 482,00 R$ 12.050,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:43:17

FORTLEV FORTLEV 25 R$ 690,00 R$ 17.250,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:35:13

FORTLEV FORTLEV 25 R$ 525,00 R$ 13.125,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:37:00

bakof bakof 25 R$ 900,00 R$ 22.500,00 Sim

0313 - CAIXA D`ÁGUA 5.000LT. FIBRA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:47:22

MATERIAL
HIDRAULICO

fortlev 25 R$ 4.000,00 R$ 100.000,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:26:55

MATERIAL DE
HIDRAULICO

FIBRA
AMAZONAS

25 R$ 3.488,00 R$ 87.200,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:35:44

FORTLEV FORTLEV 25 R$ 4.800,00 R$ 120.000,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:37:24

bakof bakof 25 R$ 2.900,00 R$ 72.500,00 Sim

0314 - MANGUEIRA P/JARDINAGEM C/ 10m.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:36:10

SIGA BEM SIGA BEM 15 R$ 24,00 R$ 360,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:37:54

valeplast valeplast 15 R$ 45,00 R$ 675,00 Sim

0315 - MANGUEIRA P/ JARDINAGEM C/ 15m.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:36:36

SIGA BEM SIGA BEM 15 R$ 39,00 R$ 585,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:38:26

valeplast valeplast 15 R$ 73,00 R$ 1.095,00 Sim

0316 - VASO SANTÁRIO C/CAIXA ACOPLADA
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

04/09/2021 -
11:47:57

MATERIAL
HIDRAULICO

logasa 30 R$ 30,00 R$ 900,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

08/09/2021 -
15:27:47

MATERIAL DE
HIDRAULICO

CELITE 30 R$ 425,00 R$ 12.750,00 Sim

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-
94

09/09/2021 -
18:43:49

ONIX ONIX 30 R$ 615,00 R$ 18.450,00 Sim

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

28.981.880/0001-
43

09/09/2021 -
21:37:27

LOGASA/DECA LOGASA/DECA 30 R$ 510,00 R$ 15.300,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

10/09/2021 -
09:38:57

fiori fiori 30 R$ 350,00 R$ 10.500,00 Sim

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

Sentinela do Vale Comercial Eireli 29.843.035/0001-74 60 dias

MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP 24.616.322/0001-28 60 dias

Coelho e Martins LTDA 34.039.197/0001-94 60 dias

N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI 24.043.091/0001-00 60 dias

L M P DE SOUZA EIRELI 16.992.532/0001-92 60 dias

A. DONIZETE DA SILVA 06.164.562/0001-57 60 dias

JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI 15.375.578/0001-08 60 dias

REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 28.981.880/0001-43 90 dias

Lances Enviados
0001 - ADESIVO LAMINADO MULTIUSO .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 09:53:34 6,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:08:49 5,40 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0002 - ARAME RECOZIDO .
Data Valor CNPJ Situação

25/08/2021 - 16:05:06 28,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

06/09/2021 - 15:58:24 21,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 09:55:45 22,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 16:40:32 21,27 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:09:00 18,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 15:12:19 21,26 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:19:28 17,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:20:02 17,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:20:41 17,48 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:20:50 17,45 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:21:03 17,40 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:21:26 17,39 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:21:53 17,38 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:22:15 17,36 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:22:28 17,34 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:22:44 17,33 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:22:58 17,32 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:24:35 17,31 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 15:25:04 17,30 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:25:17 17,29 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:25:29 17,28 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:26:01 17,27 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:28:22 17,20 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:29:06 15,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:29:48 16,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0003 - AREIA .
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:24:39 150,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

25/08/2021 - 16:13:20 75,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

06/09/2021 - 15:59:15 63,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 09:56:53 67,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:09:14 54,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:13:33 53,99 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14
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10/09/2021 - 15:19:36 53,88 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:20:06 53,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:20:41 53,85 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:20:58 53,75 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:21:17 53,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:21:45 53,65 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:22:07 53,60 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:22:20 53,59 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:22:38 53,58 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:22:51 53,57 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:23:03 53,56 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:23:21 53,55 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:23:44 53,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 15:23:54 53,49 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:24:07 53,48 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:24:14 53,45 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:24:20 53,43 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:24:33 53,42 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:24:42 53,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:24:56 53,39 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:25:06 53,38 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:25:24 53,37 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:25:31 53,35 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:25:46 53,34 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:25:56 53,30 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 15:26:16 53,32 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:27:01 53,29 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:27:15 53,20 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:28:16 53,19 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:28:30 53,18 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:29:16 53,17 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:29:27 53,15 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:29:49 49,50 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 15:30:16 52,00 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:30:33 0,49 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:30:47 52,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0004 - ARCO DE SERRA .
Data Valor CNPJ Situação

06/09/2021 - 16:00:02 45,90 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 09:57:53 45,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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09/09/2021 - 16:40:59 47,28 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:08:18 44,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:09:25 36,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:20:10 35,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:23:04 35,89 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:23:27 35,87 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:23:33 35,86 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:23:52 35,85 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:24:04 35,84 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:24:14 35,82 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:24:17 35,81 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:24:48 35,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:25:02 35,79 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:25:12 35,78 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:25:20 35,77 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:25:37 35,76 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:25:49 35,75 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:26:07 35,74 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 15:26:37 35,73 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:26:58 35,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:27:04 35,49 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:27:21 35,48 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:27:24 35,47 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:27:48 35,45 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:27:52 35,44 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:28:08 35,43 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:28:12 35,42 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:28:36 35,41 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:28:40 35,40 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:28:57 35,38 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:29:02 35,37 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:29:19 35,35 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:30:01 35,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:30:35 34,90 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:31:14 34,20 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0005 - ARGAMASSA AC-1 PCT COM (15KG) .
Data Valor CNPJ Situação
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25/08/2021 - 16:14:43 12,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

06/09/2021 - 16:00:54 12,90 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 09:58:51 18,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 14:10:14 49,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

09/09/2021 - 16:41:30 12,56 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:08:28 11,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:09:43 14,40 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:19:46 11,85 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:20:31 11,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:20:53 11,75 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:21:10 11,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:21:28 11,65 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:21:50 11,64 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:22:00 11,63 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:22:25 11,61 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 15:22:34 11,60 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:22:51 11,59 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:23:04 11,58 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:23:34 11,55 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:24:00 11,49 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:24:55 11,48 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:25:10 11,47 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:25:25 11,46 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:25:37 11,45 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:26:32 11,39 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:26:43 10,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:28:05 12,01 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0006 - ARGAMASSA AC-3 PCT COM (15KG) .
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Data Valor CNPJ Situação

25/08/2021 - 16:14:32 38,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

06/09/2021 - 16:01:55 33,80 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:01:50 34,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 14:10:36 190,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

09/09/2021 - 16:41:57 33,95 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:10:01 27,60 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:19:54 27,55 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:20:14 27,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:20:47 27,45 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:21:00 27,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:21:34 27,35 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:22:00 27,33 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:22:10 27,32 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:22:32 27,31 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 90 de 532

10/09/2021 - 15:22:40 27,30 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:22:57 27,29 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:23:10 27,28 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:23:14 33,79 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:23:59 27,25 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:24:06 27,24 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:25:01 27,23 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:25:16 27,22 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:25:50 27,20 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:26:23 27,19 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:27:37 27,15 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:28:07 25,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:29:38 24,50 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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0007 - ARRUELA LISA DE 1/2" .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 10:01:37 0,68 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:10:39 0,54 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0008 - ARRUELA LISA 5/16 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 10:02:39 0,23 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:10:59 0,18 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0009 - ARRUELA LISA 5/8 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 10:05:35 1,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:11:15 1,20 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0010 - ARRUELA LISA 3/8 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 10:06:21 0,29 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:11:33 0,23 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0011 - BALANCIN 40/60 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 10:07:17 82,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 16:42:53 100,53 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:11:53 66,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:26:51 96,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0012 - BISNAGA-PCT C/12 .
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 11:28:13 36,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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06/09/2021 - 16:03:10 53,90 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:08:09 54,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 16:43:26 54,86 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:12:12 43,20 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:25:01 53,89 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:30:47 45,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:32:09 34,95 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:34:18 34,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0013 - BOIA P/ TANQUE .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 10:08:50 9,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 16:43:52 14,28 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:12:28 7,80 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:32:02 12,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0014 - BRITA .
Data Valor CNPJ Situação

06/09/2021 - 16:04:08 320,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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06/09/2021 - 16:20:49 370,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 10:10:04 360,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:12:42 288,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:32:16 286,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:35:02 280,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:36:09 279,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:37:59 279,00 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

0015 - BROCHA P/ PINTURA .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 10:11:14 6,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 16:44:26 8,91 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:12:55 5,40 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:31:03 8,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0016 - BUCHA Nº 10 .
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 14:27:44 6,50 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:12:17 2,03 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 16:46:11 6,78 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:13:15 1,62 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 15:25:10 6,49 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:27:10 6,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0017 - BUCHA Nº 12 .
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 14:28:25 7,52 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:13:25 2,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:13:32 1,80 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:32:36 1,75 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:36:19 1,70 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0018 - BUCHA Nº5 .
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 14:29:18 3,63 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:14:39 1,20 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:13:47 0,96 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0019 - BUCHA Nº6 .
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 14:29:57 4,45 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:25:42 1,20 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:14:07 0,96 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0020 - BUCHA Nº8 .
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 14:30:36 4,90 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:27:56 1,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 16:48:28 5,00 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:14:21 1,20 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 15:24:44 4,89 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:31:05 3,50 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0021 - CADEADOS Nº 20mm .
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 14:32:04 15,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:28:36 18,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:25:01 20,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:14:43 14,40 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:17:08 14,39 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:32:19 13,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 15:35:02 11,36 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0022 - CADEADOS Nº 30mm.
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 14:32:44 19,35 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:29:13 25,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:25:20 25,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:14:56 20,40 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:17:10 19,34 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:32:35 17,20 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0023 - CADEADOS Nº35 .
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 14:33:36 24,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:29:51 31,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 08:25:41 30,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:15:11 25,20 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:17:12 23,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:35:09 20,82 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:36:54 22,85 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0024 - CADEADOS Nº45mm.
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 14:34:38 32,90 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:30:44 42,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 08:26:04 35,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:15:24 33,60 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:17:15 32,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:29:59 28,99 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0025 - CADEADOS Nº60mm.
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 14:35:27 53,20 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:31:15 82,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:26:24 80,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:15:38 66,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:33:18 53,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 15:35:19 66,80 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:38:10 51,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0026 - CAL - PCT C/ 5KG.
Data Valor CNPJ Situação

06/09/2021 - 16:23:18 15,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 14:36:05 14,10 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:32:19 12,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 16:50:35 14,92 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:15:57 10,20 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:27:14 12,74 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:29:03 12,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:30:25 10,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0027 - CAROTE DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 50 LT.
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 14:36:47 85,90 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:33:30 150,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:16:34 120,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 15:33:29 85,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:37:08 81,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0028 - CARÂMICA P/ PISO A 43/43.
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 11:36:20 36,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 14:37:30 39,20 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:34:19 37,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:16:50 30,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:36:28 29,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0029 - CARÂMICA P/ REVESTIMETO TIPO A .
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 11:39:54 36,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 14:38:11 38,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:35:05 37,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:17:03 30,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:33:59 29,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:38:28 28,70 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:39:01 28,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0030 - CIMALHA PARA FORRO - PEÇA DE 06 METROS .
Data Valor CNPJ Situação
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06/09/2021 - 16:24:19 40,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 14:38:51 34,20 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:35:51 33,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 16:51:12 34,33 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:17:17 26,40 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:27:22 32,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:34:13 25,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:34:39 30,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:36:44 24,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:38:37 24,90 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

0031 - CIMENTO - SACO COM 50 KG.
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 11:43:34 48,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 14:39:50 47,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:38:50 58,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 16:53:44 48,52 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:17:40 46,80 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 15:31:29 47,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:34:36 46,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:36:51 45,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:39:48 44,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:40:41 44,50 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:41:04 47,50 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:41:34 43,70 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:41:37 39,95 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:43:21 40,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0032 - CORDA DE NYLON 12mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 10:39:26 2,85 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:17:54 2,28 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0033 - CORDA DE NYLON 14mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 10:40:08 3,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:18:07 3,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0034 - CORDA DE NYLON 16mm.
Data Valor CNPJ Situação
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09/09/2021 - 10:41:01 4,65 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:18:21 3,72 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0035 - CORDA TRANCELIM GROSSO 12mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 10:41:35 2,85 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:18:38 2,28 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0036 - DISCO DE LIXA PARA LIXADEIRA 7" .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 10:42:05 7,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:27:32 12,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:18:51 6,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:35:27 7,89 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0037 - DISCO DE POLI COSTE 7" .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 10:42:38 9,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 08:27:50 12,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:17:20 8,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:19:09 7,20 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:19:15 7,11 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:41:48 6,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0038 - DISCO DE SERRA CIRCULAR - DE 7" (SETE POLEGADAS).
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 14:40:41 54,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:43:10 57,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 16:54:43 55,62 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 08:29:12 55,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:17:17 53,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:19:23 45,60 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:31:21 45,59 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:34:45 45,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:34:52 44,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:41:09 40,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:42:00 38,70 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:42:48 41,90 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

0039 - DISCO PARA MAQUITA(CERÂMICA).
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2021 - 11:48:25 22,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 14:41:31 17,10 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:43:42 12,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 16:55:53 17,31 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 08:28:41 25,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:17:21 22,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:19:38 9,60 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:31:31 17,09 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:37:00 8,50 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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10/09/2021 - 15:40:04 16,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:40:53 7,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:42:16 8,10 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:42:32 8,20 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

0040 - DOBRADIÇA P/ PORTÃO - TAMANHO 2 TIPO FERRADURA .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 10:44:10 30,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 16:57:11 24,33 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:19:58 24,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:31:23 23,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:33:06 20,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0041 - DOBRADIÇA DE 2.1/2"- CARTELA COM 3 UND.
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 11:50:50 8,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 14:42:40 7,85 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:45:53 8,10 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 16:58:26 7,92 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 15:20:15 6,48 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:34:40 6,47 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:36:04 6,30 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:36:10 6,29 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:37:13 5,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:38:07 6,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:42:29 4,50 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0042 - DOBRADIÇA DE 3" - CARTELA COM 3 UND.
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 11:52:15 11,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 14:43:30 10,50 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:46:28 13,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 16:59:52 10,57 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:20:38 10,40 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:34:42 10,39 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 15:35:16 8,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:37:57 9,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0043 - DOBRADIÇA DE 3.1/2" - CARTELA COM 3 UND.
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 11:52:45 13,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 14:44:06 15,35 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:47:26 16,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:00:55 15,60 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:20:50 13,20 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:34:44 13,19 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:36:03 10,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:37:19 12,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:37:31 12,10 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0044 - DOBRADIÇA DE 4" CARTELA COM DUAS UND.
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 14:44:44 14,10 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:48:03 13,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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09/09/2021 - 17:01:37 14,32 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:21:05 10,80 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:34:54 13,49 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:36:18 10,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:39:01 12,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:42:54 8,20 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0045 - ESCOVA DE AÇO .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 10:48:30 9,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:21:20 7,20 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:45:23 5,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0046 - FECHADURA EXTERNA .
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 11:59:18 60,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 14:45:28 51,90 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:49:27 57,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:02:46 52,31 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:21:32 45,60 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:34:46 45,59 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:36:29 44,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 15:37:34 44,50 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:41:01 45,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:41:21 41,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:42:06 43,50 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:42:44 37,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0047 - FECHADURA PARA BANHEIRO .
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 12:00:26 45,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 14:46:10 49,90 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:50:10 57,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:03:16 50,32 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:21:58 44,99 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:34:48 44,98 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:36:37 44,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:36:40 43,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 15:37:40 42,50 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:44:07 43,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:44:35 41,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:45:05 33,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:47:00 39,90 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

0048 - FERROLHO DE 2.1/2" .
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 14:47:00 8,15 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:50:48 4,65 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:04:26 8,25 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:22:15 3,72 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:34:56 8,14 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:36:45 3,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:37:40 7,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:38:42 2,70 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0049 - FERROLHO DE 3" .
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 14:47:52 9,90 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:51:27 5,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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09/09/2021 - 17:05:07 9,92 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:22:30 4,20 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:34:58 9,89 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:37:02 8,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0050 - FERROLHO DE 4" .
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 14:48:29 11,50 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:52:04 7,20 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:05:47 11,62 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:22:45 5,76 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:35:00 11,49 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:39:06 9,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0051 - FIO DE CORTE QUADRADO P/ ROÇADEIRA - ROLO C/ 312M.
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 12:01:32 320,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 14:50:21 285,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:53:21 270,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:33:29 216,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 15:40:04 215,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:40:20 212,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:43:52 210,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:44:15 205,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:45:06 204,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:46:27 203,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:48:17 201,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:48:46 202,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:49:28 200,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:49:57 195,00 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:50:48 175,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:50:55 180,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0052 - FITA CREPE - ROLO - TAMANHO 18mmX50m.
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 16:34:47 7,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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09/09/2021 - 10:53:54 5,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:33:45 4,20 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:40:10 4,05 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:48:54 4,15 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:56:45 3,70 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0053 - GRAMPO P/ CERCA.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 10:54:39 24,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:33:59 19,20 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0054 - LAMBRIL DE PVC .
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 16:36:11 32,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 14:51:06 31,20 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 10:55:11 33,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:34:15 26,40 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:40:18 26,25 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:40:31 26,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:44:01 25,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:44:23 25,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 15:45:13 24,50 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:46:40 24,45 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:48:24 23,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:49:01 23,10 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:49:39 22,95 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:57:08 20,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:57:10 22,85 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:58:18 19,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0055 - LIMA CHATA P/ AMOLAR ENXADA S/ CABO .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 10:55:46 15,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:08:54 17,11 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 08:29:54 22,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:34:29 12,60 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 15:47:41 15,74 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:54:02 15,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:54:44 10,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:55:43 14,31 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0056 - LIXA P/ ALVENARIA 100 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 10:56:26 0,90 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:09:30 1,38 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 08:30:34 3,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:34:46 0,72 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:50:02 1,20 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 15:50:30 0,97 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:51:18 0,60 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0057 - LIXA P/ ALVENARIA 80 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 10:57:57 0,90 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:10:24 1,56 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 08:30:49 3,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:34:58 0,72 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:58:03 1,20 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0058 - LIXA P/ FERRO Nº120.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 10:58:50 0,90 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 08:31:50 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:35:11 0,72 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:55:54 2,48 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0059 - LIXA P/ FERRO Nº100 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 10:59:22 0,90 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:32:06 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:35:25 0,72 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 15:56:04 2,48 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0060 - LIXA P/ FERRO Nº80 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 10:59:55 0,90 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:32:26 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:35:45 0,72 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:56:11 2,75 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0061 - LONA PLÁSTICA PRETA C/ 4 METROS DE LARGURA .
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 14:51:58 6,80 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 11:01:03 5,70 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:41:01 5,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:02:03 5,15 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 16:04:52 5,20 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0062 - LUVA DE PANO C/ PIGMENTO .
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 16:48:26 6,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 11:01:45 4,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:41:46 3,50 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:43:43 3,49 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:46:02 3,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:58:38 2,98 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0063 - MANTA FIBRADA 320G.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 11:02:17 300,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:05:56 298,50 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0064 - MASCARA P/ PINTURA .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 11:02:53 300,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:43:50 299,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:59:27 285,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0065 - MASSA ACRILICA C/ 18 LT.
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2021 - 16:49:41 130,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 14:52:40 109,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 11:03:48 105,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:40:49 103,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:41:55 101,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:43:57 100,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:44:44 99,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:46:08 98,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:47:30 97,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:48:33 96,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:50:26 95,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:51:21 94,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:52:24 94,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:53:14 93,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:53:45 93,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 15:54:08 92,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:54:24 92,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:54:43 92,75 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:55:03 92,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:55:59 91,50 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:56:50 91,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:57:20 91,35 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:57:33 91,30 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:58:39 91,20 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:00:09 90,00 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:00:28 86,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:00:30 79,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0066 - MASSA CORRIDA C/ 18 LT.
Data Valor CNPJ Situação
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30/08/2021 - 16:50:30 70,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 14:53:20 65,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 11:04:19 72,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:42:02 64,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:44:05 63,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:45:05 62,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:46:19 61,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:47:35 60,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:48:41 59,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:50:31 59,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:51:27 59,75 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:52:32 59,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:53:19 58,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:53:53 58,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 15:54:16 58,75 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:54:33 58,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:54:55 56,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:55:09 56,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:56:06 56,45 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:56:58 56,30 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:57:27 56,20 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:57:39 56,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:58:44 55,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:00:21 54,90 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:02:38 52,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0067 - PÁ C/ CABO .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 11:05:30 40,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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09/09/2021 - 17:14:13 43,19 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:44:14 40,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:02:04 42,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:05:41 39,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0068 - PIA DE LOUÇAS C/ COLUNAS .
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 16:56:59 260,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 14:54:10 188,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 11:05:56 195,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:42:09 187,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:44:21 186,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:45:19 185,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:46:27 184,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:47:42 182,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:48:48 181,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:50:39 179,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 15:51:36 178,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:52:48 178,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:53:35 177,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:54:01 177,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:54:24 176,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:54:44 176,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:56:13 172,00 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:56:41 170,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:57:57 169,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0069 - PIA INOX DE 01 LAVATÓRIO 1.20 .
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 16:58:13 250,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 14:54:49 219,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 11:07:22 240,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:15:14 220,87 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 15:42:17 218,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:44:31 217,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:45:30 215,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:46:35 214,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:47:51 212,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:48:54 211,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:50:45 210,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:51:44 209,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:53:10 208,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:53:25 207,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:53:38 207,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:54:01 206,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:54:16 206,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 15:54:30 205,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:54:50 205,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:56:17 204,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:57:20 210,01 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:57:48 203,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:58:36 201,00 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:00:00 197,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:00:18 200,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:01:56 200,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0070 - PIA INOX DE 02 LAVATÓRIO 1.60 .
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 17:01:32 550,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 14:55:27 434,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 11:07:53 465,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 15:42:25 433,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:44:39 430,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:45:47 428,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:46:40 425,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:48:00 423,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:48:59 421,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:50:55 420,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:51:56 419,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:53:25 419,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:53:42 418,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:54:09 417,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:54:35 416,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:54:55 416,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 15:56:23 415,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:57:58 414,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:59:00 413,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:01:19 408,00 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:01:46 296,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:02:48 410,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0071 - PINCEL " Nº 1" TIPO TRINCHA .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 11:08:37 3,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:17:30 3,38 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 08:32:52 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:49:40 3,30 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:59:58 3,29 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 16:09:32 3,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:09:45 3,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:09:53 2,85 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0072 - PINCEL "Nº 2" TIPO TRINCHA .
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 17:03:07 8,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 11:09:08 4,35 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:18:14 5,51 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 08:33:13 7,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:46:54 4,20 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 133 de 532

10/09/2021 - 15:49:47 4,10 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:50:25 4,05 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:03:03 5,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:05:27 3,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:05:27 4,36 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0073 - PINCEL "Nº 3" TIPO TRINCHA .
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 17:04:49 14,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 11:09:52 5,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:18:54 11,06 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 08:33:35 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 15:47:00 5,10 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:49:54 5,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:50:31 4,99 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:06:28 3,50 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 16:06:29 4,35 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:07:09 10,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0074 - PINCEL Nº1.1/2 TIPO TRINCHA .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 11:10:19 3,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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09/09/2021 - 17:19:37 4,17 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 08:33:58 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 16:07:37 3,50 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 16:07:42 3,50 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:08:05 4,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0075 - PORCAS DE 1/2 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 11:10:55 0,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:06:41 0,69 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0076 - PORCAS 3/8 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 11:11:42 0,30 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:06:51 0,28 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0077 - PORCAS 5/16 .
Data Valor CNPJ Situação
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09/09/2021 - 11:12:08 0,24 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:09:53 0,20 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0078 - PORCAS 5/8 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 11:12:41 2,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:10:02 2,20 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0079 - PREGO 10X10 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 11:13:19 34,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:09:36 34,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0080 - PREGO DE 1.1/2" .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 11:14:10 21,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:06:16 20,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0081 - PREGO DE 1" .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 11:15:25 30,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:17:18 28,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0082 - PREGO DE 2" .
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 17:10:43 24,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 11:16:05 21,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:52:30 20,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:11:34 20,20 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 16:13:13 20,50 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0083 - PREGO DE 2.1/2" .
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 17:14:42 24,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 11:17:24 21,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:52:35 20,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:14:01 20,50 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:14:24 19,98 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0084 - PREGO DE 3.1/2" .
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 17:17:49 24,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 11:17:55 21,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:52:39 20,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 138 de 532

10/09/2021 - 16:14:13 20,50 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:14:37 20,10 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0085 - PREGO DE 3" .
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 17:19:00 24,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 11:19:11 21,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:52:47 20,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:10:11 20,10 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:11:32 20,50 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0086 - PREGO DE 4" .
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 17:22:12 26,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 11:19:03 21,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:52:51 20,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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10/09/2021 - 16:07:07 19,70 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:11:21 20,50 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0087 - PREGO DE 5" .
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 17:22:46 26,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 11:19:42 21,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:52:58 20,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:11:45 20,10 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:13:54 20,50 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0088 - PREGO GALVANIZADO P/FORRO .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 11:20:12 51,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:07:32 50,30 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0089 - PREGO TELHEIRO 3.1/2 .
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 17:23:42 30,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 11:20:36 36,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 15:52:38 30,10 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:11:58 29,60 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:13:27 28,50 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0090 - PREGO TELHEIRO 3" .
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 17:24:33 30,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 11:21:22 36,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:17:52 25,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:18:14 28,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0091 - REJUNTE COR GRAFITE-PCT C/ 01 KG.
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 17:29:51 12,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 11:22:37 6,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:21:10 7,80 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:55:21 5,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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10/09/2021 - 16:07:01 6,80 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:07:54 5,50 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0092 - SELADOR ACRÍLICO P/ PAREDE DE ALVENARIA - C / 18 LT .
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 17:30:19 98,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 14:56:38 103,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 11:24:51 108,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 14:12:49 179,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

09/09/2021 - 17:22:01 103,60 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:51:29 97,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:55:27 96,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:55:52 96,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:03:15 96,40 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:03:31 96,30 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:03:43 96,20 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:04:42 96,10 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 16:05:15 96,05 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:06:41 96,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:07:16 95,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:07:41 95,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:12:46 94,50 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:13:36 93,90 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:15:08 89,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0093 - SELADOR P/ MADEIRA 3.6 LT.
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 14:57:21 99,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 11:24:44 100,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 14:13:24 189,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

09/09/2021 - 17:22:49 101,41 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:05:59 98,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:07:48 98,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:08:07 92,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 16:08:11 98,70 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:08:16 87,50 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0094 - SERRA DE AÇO .
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2021 - 17:30:56 13,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 14:58:28 11,25 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 11:25:20 12,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:23:41 11,33 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:52:52 11,30 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:55:31 11,20 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:55:59 11,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 15:58:15 10,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:59:12 10,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:06:01 10,79 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:07:03 8,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:07:19 10,25 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 16:07:36 10,50 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:08:32 10,50 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0095 - SOLVENTE DE 1 LT .
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:14:09 18,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 11:25:50 19,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:24:11 19,21 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:52:59 18,10 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:15:14 17,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:15:23 17,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:17:34 18,01 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0096 - TANQUE P/ LAVAR ROUPA DE FIBRA - COM 02 (DUAS) CUBAS E MEDINDO 1 M.
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 14:59:09 210,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 11:27:09 202,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:25:18 213,83 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:51:48 201,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 15:53:06 201,10 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:06:03 200,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:06:32 200,60 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:06:37 200,59 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:07:56 200,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:08:01 200,39 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:08:43 200,29 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:08:49 200,28 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:09:00 200,25 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:09:05 200,24 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:10:11 200,22 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:10:16 200,21 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:11:26 200,18 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:11:32 200,17 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:13:23 195,00 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:14:10 200,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:15:04 189,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0097 - TELHA (GOMO FINO) .
Data Valor CNPJ Situação
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04/09/2021 - 10:04:57 29,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 14:59:50 27,20 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 11:30:20 33,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:53:13 27,30 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:55:37 26,10 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 15:59:21 26,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:03:33 25,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:04:55 25,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:08:25 25,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:08:51 24,99 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:09:50 24,89 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:10:38 22,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:12:32 24,80 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0098 - TELHA DE BARRO REDONDA .
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 15:00:30 6,25 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:11:03 6,10 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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0099 - TELHA GALVANIZADA .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:10:03 65,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 11:31:37 81,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:26:11 61,39 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:53:22 61,40 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:55:46 60,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:06:05 59,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:07:49 58,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:07:55 58,89 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:15:39 58,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:15:40 57,60 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:17:34 57,40 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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0100 - TIJOLO .
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 15:01:16 755,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 11:32:32 1.200,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 15:53:47 755,10 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:07:00 752,00 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:09:00 730,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0101 - TINTA ACRILICA - LATÃO C/ 18 LT. SEMIBRILHO .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:11:19 350,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 15:02:10 345,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 13:56:23 300,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 14:15:24 490,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

09/09/2021 - 17:27:01 347,95 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:59:47 299,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:01:21 289,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:01:50 288,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:03:05 290,10 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:04:09 287,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:05:23 287,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 16:09:39 287,45 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:10:42 287,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:12:34 344,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:18:58 285,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:19:30 284,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:21:41 283,20 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:22:35 281,90 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:22:40 279,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:22:51 270,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0102 - TINTA ACRILICA - LATÃO C/ 18 LT.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:12:15 139,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 15:02:54 195,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 13:59:33 150,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 14:17:23 289,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido
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09/09/2021 - 17:27:49 197,15 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 15:59:54 138,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:01:33 137,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:02:40 137,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:03:19 138,70 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:04:14 136,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:05:31 136,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:09:30 136,45 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:10:49 136,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:12:39 194,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:19:04 134,50 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:19:38 134,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:20:09 133,90 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:20:14 129,99 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 16:21:08 125,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0103 - TINTA ACRILICA PARA PISO CORES VARIADAS C/ 18 LT.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:12:53 240,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 15:03:36 233,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 14:02:59 235,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 14:18:39 299,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

10/09/2021 - 16:01:41 232,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:02:51 232,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:03:42 231,20 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:04:21 231,10 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:05:39 230,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:09:22 230,85 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:09:36 230,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:10:07 230,75 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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10/09/2021 - 16:11:53 230,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:16:00 229,00 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:16:49 200,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:17:50 217,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0104 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 3.6 LT.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:13:19 75,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 15:04:16 85,90 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 14:03:49 82,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 14:19:22 189,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

09/09/2021 - 17:28:38 86,66 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:00:50 74,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:01:55 73,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:02:56 73,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:03:52 74,10 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:04:26 72,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:05:46 72,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 16:10:15 72,75 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:12:00 72,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:12:40 85,89 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:18:46 68,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:18:51 72,20 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:19:21 69,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0105 - VARA DE FERRO 1/4 .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:15:43 38,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 14:04:31 42,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:04:08 39,10 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:19:35 37,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:20:24 37,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0106 - VARA DE FERRO 3/8 .
Data Valor CNPJ Situação
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04/09/2021 - 10:15:56 92,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 14:07:09 97,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:04:20 92,51 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:18:25 89,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:18:25 90,20 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0107 - VARA DE FERRO ROSCADA 1/4 .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:16:08 10,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 14:10:35 5,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:10:24 5,20 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:22:55 5,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0108 - VARA DE FERRO ROSCADA 3/8 .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:16:33 16,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 14:11:18 12,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 16:05:01 11,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:15:26 10,70 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0109 - VARA DE FERRO ROSCADA 5/16 .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:16:58 11,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 14:11:53 8,85 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:04:55 8,15 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:18:34 7,50 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0110 - VERNIZ LT - 3.6 LT .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:17:26 135,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 15:05:01 98,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 14:12:54 118,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:29:25 99,78 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:02:33 99,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:04:39 98,01 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 16:04:48 97,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:05:09 97,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:10:31 97,45 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:12:09 97,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:12:29 97,39 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:14:43 97,36 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:14:47 97,35 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:15:38 95,90 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:16:10 92,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:17:33 90,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:18:05 95,60 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0111 - ZARCÃO 3.6 LT.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:13:41 118,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:44:07 116,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0112 - ZINCO GALVANIZADO P/ CALHA DE 1.20M.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:14:10 81,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 16:37:58 80,70 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0113 - TELHA (GOMO GROSSO)
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:18:06 29,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 15:05:55 27,20 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 14:14:35 33,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:21:04 27,30 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:24:05 25,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:24:43 24,95 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:39:17 24,70 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:39:43 24,10 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0114 - CARRINHO DE MÃO .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:19:06 180,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 15:06:40 217,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 14:15:22 225,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:30:16 218,33 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:20:53 179,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:20:57 180,10 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 16:23:53 175,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:24:48 174,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:27:33 173,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:28:06 173,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:29:01 172,10 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:29:49 171,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:30:13 171,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:31:29 170,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:32:05 169,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:32:57 168,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:34:07 216,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:43:48 165,90 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:44:23 167,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0115 - COLA SAPATEIRO 1 LT.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:15:56 28,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 16:44:31 28,10 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0116 - LONA GROSSA TIPO CARRETEIRO 6X4 .
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 15:07:24 272,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 14:16:33 1.350,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:20:48 272,10 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:43:04 269,00 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:43:18 264,70 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0117 - ABRAÇADEIRA TIPO "U" 1 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:17:09 0,68 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:41:36 0,65 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0118 - ABRAÇADEIRA TIPO "U" 1.1/2" .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:18:03 0,83 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:35:48 0,79 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0119 - ABRAÇADEIRA TIPO "U" 1.1/4" .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:19:47 0,80 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:34:57 0,78 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0120 - ABRAÇACEIRA TIPO "U" 1/2" .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:20:16 0,33 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:42:08 0,30 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0121 - ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4" .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:20:50 0,45 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:42:00 0,40 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0122 - BOCAL PENDENDE P/ LÂMPADA .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:21:27 3,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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0123 - BOCAL TIPO PLAFON .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:19:37 8,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 14:30:15 5,70 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:31:04 6,33 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:23:41 5,40 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:25:45 5,41 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:35:48 5,69 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:40:46 4,99 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:41:04 5,50 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0124 - BROCA C/ VIDEA Nº10 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:31:15 9,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:34:45 12,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 16:28:48 9,74 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 16:45:23 8,59 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 16:46:53 9,65 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0125 - BROCA C/VIDEA Nº4 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:32:02 3,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:35:11 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 16:28:52 3,74 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 16:39:54 3,68 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:41:55 3,51 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0126 - BROCA C/VIDEA Nº5 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:32:31 4,05 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:35:37 7,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 16:28:56 4,04 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 16:45:08 3,69 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 16:47:09 3,98 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0127 - BROCA C/VIDEA Nº6 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:33:06 4,35 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:35:59 8,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 16:40:36 3,95 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 16:42:03 4,38 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0128 - BROCA C/VIDEA Nº8 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:33:42 5,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:36:19 9,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 16:41:45 5,20 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:42:15 6,12 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0129 - BROCA P/ MADEIRA Nº10 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:34:21 12,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:31:54 22,40 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 08:36:40 9,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 16:26:02 9,10 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:36:17 15,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:38:06 8,60 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0130 - BROCA P/ MADEIRA Nº3 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:34:57 3,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:33:31 4,65 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 08:36:59 5,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 16:29:06 3,74 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 16:34:25 3,73 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:34:29 3,72 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 16:40:00 4,50 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:40:06 3,68 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:42:31 2,69 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0131 - BROCA P/ MADEIRA Nº4 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:45:23 4,80 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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09/09/2021 - 17:34:26 4,74 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 08:37:23 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 16:26:10 4,75 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:29:10 4,73 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 16:38:55 4,72 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:38:59 4,71 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 16:39:03 4,70 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 16:39:07 4,69 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 16:46:09 3,69 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 16:47:18 4,58 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0132 - BROCA P/ MADEIRA Nº5 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:50:26 5,40 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:35:09 6,25 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 08:37:40 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 16:29:16 5,39 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 16:41:52 5,25 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:42:43 3,43 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0133 - BROCA P/ MADEIRA Nº6 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:51:57 6,60 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:35:48 7,32 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 08:38:14 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 16:26:17 6,01 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 16:46:51 4,20 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 16:47:02 7,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:47:25 5,78 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0134 - BROCA P/ MADEIRA Nº8 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:52:31 8,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:36:34 14,01 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 08:38:29 8,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 16:26:26 8,01 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:40:54 7,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:41:07 12,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 171 de 532

10/09/2021 - 16:43:05 5,25 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0135 - BUCHA S-6 COM PARAFUSO .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:54:21 15,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:41:01 14,98 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0136 - BUCHA S-10 COM PARAFUSO .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:54:54 18,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:47:33 17,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0137 - BUCHA S-12 COM PARAFUSO .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:55:24 21,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:47:41 20,30 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0138 - BUCHA S-5 COM PARAFUSO .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:55:59 12,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:49:26 11,30 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0139 - BUCHA S-8 COM PARAFUSO .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:56:27 13,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:41:09 13,45 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0140 - CAIXA ASTOP .
Data Valor CNPJ Situação
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23/08/2021 - 15:30:07 70,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 10:21:39 65,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 14:57:09 33,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:37:53 47,72 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:24:21 31,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:24:36 31,89 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:26:52 31,91 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:27:44 31,75 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:44:26 26,00 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:47:51 30,01 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:49:03 30,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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0141 - CABO ELÉTRICO 1,5mm.
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:31:06 200,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 10:22:29 300,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 08:34:44 500,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

08/09/2021 - 15:09:14 190,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 14:57:59 225,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:38:40 191,75 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:32:56 191,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:33:40 189,90 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:34:06 189,80 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:37:16 189,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 16:42:14 189,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:42:50 188,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:43:43 188,80 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:43:59 188,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:44:14 179,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:45:01 179,40 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:45:24 179,20 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:45:51 178,10 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:45:55 187,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:46:06 178,00 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14
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10/09/2021 - 16:46:43 169,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:47:24 168,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:47:55 167,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:49:01 166,98 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:51:14 166,50 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:51:27 166,48 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:52:23 171,85 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:52:27 149,90 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:52:28 163,00 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:52:48 160,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0142 - CABO ELÉTRICO 10mm.
Data Valor CNPJ Situação
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23/08/2021 - 15:31:52 900,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 10:23:00 1.280,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 08:35:19 3.000,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

08/09/2021 - 15:10:16 898,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 15:00:52 1.200,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:39:26 900,00 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:33:05 899,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:33:51 897,90 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:37:09 1.042,00 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:37:30 897,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 16:42:26 896,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:43:31 895,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:44:05 894,40 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:44:24 894,20 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:45:38 894,19 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:45:52 894,15 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:45:57 894,14 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:46:06 893,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:46:10 892,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:46:14 892,00 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:46:17 891,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:46:36 891,98 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:46:43 891,97 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 16:46:50 890,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:46:53 891,96 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:46:53 889,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:47:03 889,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:47:08 888,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:47:17 887,95 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:47:20 887,94 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:47:40 887,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:47:44 887,89 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:48:02 887,85 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:48:06 887,84 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:48:09 886,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:48:12 885,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:48:21 885,95 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:48:26 885,94 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 16:48:35 885,92 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:48:38 885,91 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:48:55 885,88 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:48:59 885,87 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:49:15 885,86 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:49:18 885,85 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:50:21 885,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:50:28 885,79 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:50:48 885,75 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:50:52 885,74 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:51:01 885,73 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:51:10 885,72 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:51:21 885,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:51:31 885,69 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:51:39 885,67 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:51:42 885,66 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:52:06 885,65 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 16:52:13 885,64 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:52:20 880,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:52:23 879,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:54:47 859,00 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:55:01 720,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:55:09 700,00 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:55:20 799,98 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0143 - CABO ELÉTRICO 16mm.
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:32:26 1.700,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 10:23:59 2.100,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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08/09/2021 - 08:36:10 4.000,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

08/09/2021 - 15:11:17 1.335,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 15:01:38 1.950,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:40:19 1.337,56 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:33:13 1.336,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:34:01 1.334,90 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:37:26 1.660,00 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:37:58 1.334,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:42:35 1.332,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:44:32 1.331,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:45:40 1.331,49 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:45:59 1.331,47 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 16:46:02 1.331,46 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:46:14 1.331,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:46:19 1.330,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:46:27 1.329,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:46:31 1.328,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:46:44 1.328,95 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:46:47 1.328,94 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:46:59 1.325,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:47:04 1.324,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:47:09 1.324,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:47:12 1.323,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:47:32 1.323,98 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:47:36 1.323,97 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:47:54 1.323,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 16:47:58 1.323,89 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:48:12 1.323,88 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:48:16 1.323,87 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:48:28 1.323,85 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:48:34 1.323,84 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:48:44 1.323,83 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:48:50 1.323,82 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:49:07 1.323,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:49:10 1.323,79 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:50:14 1.323,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:50:18 1.323,69 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:50:28 1.323,60 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:50:34 1.323,59 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:50:42 1.323,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:50:46 1.323,49 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:50:55 1.323,45 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:51:03 1.323,44 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 16:51:15 1.323,43 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:51:23 1.323,42 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:51:33 1.323,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:51:39 1.323,39 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:51:52 1.323,36 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:52:01 1.323,35 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:52:41 1.250,00 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:52:46 1.314,00 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:53:03 950,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:53:13 1.180,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0144 - CABO ELÉTRICO 2.5mm.
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:32:57 350,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 10:24:37 400,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 185 de 532

08/09/2021 - 08:36:35 500,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

08/09/2021 - 15:12:00 310,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 15:09:37 375,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:42:44 312,25 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:33:20 311,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:34:15 309,90 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:34:41 309,80 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:39:54 309,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:42:45 304,50 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:44:03 304,40 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05
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10/09/2021 - 16:44:25 302,35 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:44:40 302,25 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:45:12 302,15 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:45:36 302,05 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:45:41 302,04 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:46:08 302,02 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:46:12 302,01 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:46:19 301,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:46:23 300,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:46:46 300,00 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:46:56 299,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 16:47:17 299,70 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:47:22 299,69 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:48:21 299,65 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:48:28 299,64 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:48:52 299,60 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:49:00 299,59 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:49:44 296,90 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:49:45 250,00 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:49:47 243,35 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:49:48 290,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 16:49:58 230,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:51:03 290,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0145 - CABO ELÉTRICO 04mm.
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:33:37 500,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 10:26:12 585,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 08:37:01 1.000,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

08/09/2021 - 15:13:06 445,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 15:33:01 570,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:41:28 448,50 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:33:28 446,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:34:25 444,90 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14
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10/09/2021 - 16:34:55 444,80 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:40:02 444,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:42:52 444,40 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:44:13 444,30 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:44:47 444,20 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:45:21 444,10 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:45:43 444,05 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:45:50 444,04 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:46:28 443,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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10/09/2021 - 16:46:33 442,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:46:54 442,00 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:46:57 441,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:47:25 440,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:47:29 439,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:48:28 439,75 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:48:36 439,74 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:48:43 439,70 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:48:47 439,69 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 16:49:35 438,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:49:40 438,89 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:49:48 437,75 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:49:54 437,74 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:50:35 437,60 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:50:38 437,59 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:51:08 437,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:51:25 437,49 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:51:46 437,46 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:51:52 437,45 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:53:05 380,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:53:16 395,90 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:53:17 429,00 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 16:53:25 413,50 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:53:33 374,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:53:52 430,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0146 - CABO ELÉTRICO 06mm.
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:34:16 600,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 10:26:38 800,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 08:37:48 1.000,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

08/09/2021 - 15:13:42 670,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 15:33:29 748,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:43:28 671,25 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:31:01 599,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 16:33:37 560,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:34:34 559,90 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:37:40 696,00 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:40:10 559,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:43:00 558,20 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:44:55 558,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:45:45 557,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:46:34 554,80 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:46:39 554,79 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:47:00 554,00 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:47:06 553,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 16:47:32 553,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:47:38 552,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:48:35 551,80 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:48:44 551,79 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:49:29 551,60 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:49:32 551,59 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:49:41 551,50 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:49:44 551,49 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:55:43 538,00 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 16:55:53 485,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:55:53 495,90 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14
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10/09/2021 - 16:56:06 480,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0147 - CABO pp 2X1,5mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:28:16 5,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 08:38:28 10,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 15:34:01 4,47 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:37:53 4,46 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:47:39 4,45 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:49:57 4,31 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:49:58 4,05 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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0148 - CABO pp 2X2,5mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:28:37 6,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 08:38:43 15,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 15:34:36 7,20 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:34:43 6,51 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:38:03 6,70 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:48:26 6,39 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:48:33 6,65 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

0149 - CABO pp 2X4mm.
Data Valor CNPJ Situação
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04/09/2021 - 10:29:02 8,90 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 08:39:03 15,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 15:35:01 12,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:32:33 8,91 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:38:16 9,50 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:49:14 8,65 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:49:28 9,39 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

0150 - CABO pp 3X2,5mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:29:30 7,90 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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08/09/2021 - 08:39:32 15,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 15:36:44 8,10 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:32:40 7,91 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:38:28 9,50 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:51:32 6,75 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:51:39 9,49 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

0151 - CABO pp 3X4mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:30:02 20,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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08/09/2021 - 08:42:34 20,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 15:38:11 13,35 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:40:42 12,50 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:42:47 13,70 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:45:45 12,51 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:51:16 10,50 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:51:21 13,55 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

0152 - CAIXA DIST. 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO C/ BARRAMENTO.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 15:38:38 225,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:51:45 219,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0153 - CAIXA PADRÃO BIFÁSICA NOVO PADRÃO.
Data Valor CNPJ Situação
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23/08/2021 - 15:35:21 260,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 10:31:57 1.400,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 15:39:17 202,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:34:58 202,49 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:40:49 201,30 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:45:55 202,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:47:07 201,00 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:54:09 190,00 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:54:51 135,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:57:47 195,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0154 - CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA NOVO PADRÃO.
Data Valor CNPJ Situação
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23/08/2021 - 15:35:53 160,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 10:32:35 1.000,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 15:39:50 108,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:35:05 107,90 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:41:00 106,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:46:04 107,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:51:46 100,00 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:51:58 103,40 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0155 - CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA NOVO PADRÃO.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:32:54 1.400,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 15:40:19 630,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 16:41:06 629,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:46:28 629,05 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:56:24 502,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0156 - CAIXA PVC 4X2 .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:34:10 4,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 15:40:47 1,80 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:44:23 1,87 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:41:13 1,75 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:46:39 1,76 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:49:52 1,74 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:55:45 1,70 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 16:57:06 1,70 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0157 - CAIXA PVC 4X4 .
Data Valor CNPJ Situação



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 203 de 532

04/09/2021 - 10:34:37 7,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 15:41:11 5,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:41:21 5,10 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 16:45:12 5,11 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:57:19 4,98 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0158 - CANALETA PVC 20X20.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:35:16 8,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 08:43:14 30,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 15:41:32 16,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:43:00 20,00 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:45:21 8,01 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 16:54:54 19,50 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:55:27 7,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0159 - CANALETA PVC 30X30.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:43:31 16,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 08:51:18 50,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 15:41:57 25,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:43:12 31,00 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:45:29 16,50 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 205 de 532

10/09/2021 - 16:51:58 30,60 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:52:08 15,10 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0160 - CONDUÍNTE FLEXÍVEL 1" .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 15:42:30 3,78 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:00:13 3,75 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0161 - CONDUÍNTE FLEXÍVEL 3/4" .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:44:12 3,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 16:17:31 2,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:08:57 2,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0162 - CONECTOR P/ HASTE ATERRAMENTO.
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 08:52:00 70,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:18:04 5,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 16:56:04 36,70 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:08:56 36,65 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:09:08 4,70 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0163 - CONECTOR PARALELO ALUMÍNIO 70 AMP 2,5mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 16:18:28 12,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:04:59 7,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0164 - CONECTOR PERFURANTE 10 AMP 70mm.
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:37:57 20,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

08/09/2021 - 08:52:26 20,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:19:00 12,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 16:56:19 12,74 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:56:50 12,73 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:09:33 10,20 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:09:38 11,50 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:09:42 11,87 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

0165 - CONECTOR PERFURENTE 16 AMP 70mm.
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:38:04 25,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

09/09/2021 - 16:19:35 24,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:56:39 23,99 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:10:11 20,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 17:10:23 20,00 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

0166 - CONECTOR PERFURANTE 25 AMP 70mm.
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:38:45 35,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

09/09/2021 - 16:20:25 37,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:02:46 33,50 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:02:50 29,98 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0167 - CONECTOR PERFURANTE 35 AMP. 70mm.
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:39:50 45,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

09/09/2021 - 16:20:46 60,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:02:24 43,50 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:02:30 39,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0168 - CURVA ELETRODUTO PVC 1" 180º.
Data Valor CNPJ Situação
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08/09/2021 - 08:52:56 7,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:21:16 11,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:02:38 5,00 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:03:04 6,40 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0169 - CURVA ROSCÁVEL PVC 3/4".
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 08:53:29 4,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:21:52 5,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:03:01 3,00 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:03:29 3,50 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0170 - DISJUNTOR BIFÁSICO 100 AMP. NEMA .
Data Valor CNPJ Situação
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08/09/2021 - 08:54:01 150,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:22:20 67,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:56:32 92,00 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:10:43 91,90 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:10:56 50,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0171 - DISJUNTOR BIPOLAR 100 AMP. DIN .
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 08:54:40 100,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:24:09 67,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 16:56:41 67,49 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:13:36 57,00 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:13:51 51,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0172 - DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMP. DIN .
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:41:40 20,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 10:47:06 37,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 08:55:02 60,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:24:32 45,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 16:56:56 33,00 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:05:07 19,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:05:26 18,99 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:07:51 18,88 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:15:26 16,99 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:15:30 32,20 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:15:37 30,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0173 - DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMP. DIN .
Data Valor CNPJ Situação
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23/08/2021 - 15:42:17 30,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 10:47:27 39,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 08:55:24 60,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:24:54 45,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:57:10 33,00 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:05:11 29,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:10:24 32,20 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05
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10/09/2021 - 17:10:32 25,00 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:10:34 32,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0174 - DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMP. DIN .
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:42:47 30,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 10:47:51 39,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 08:55:42 60,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:25:24 45,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:57:21 33,00 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:05:15 29,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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10/09/2021 - 17:08:52 25,00 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:09:11 32,15 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:09:23 25,60 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0175 - DISJUNTOR BIPOLAR 32 AMP. DIN .
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:43:20 35,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 10:48:57 39,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 08:57:23 60,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:25:46 45,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:57:28 33,00 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05
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10/09/2021 - 17:05:21 32,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:14:13 32,20 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:14:19 28,90 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:16:21 30,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0176 - DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMP. DIN .
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:43:56 48,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 10:49:32 48,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 08:57:17 60,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05
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09/09/2021 - 16:26:08 45,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:56:25 44,99 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:57:37 34,00 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:05:26 33,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:10:41 29,00 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:10:56 33,25 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:11:11 29,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0177 - DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMP. DIN .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:50:00 48,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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08/09/2021 - 08:57:08 60,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:26:31 45,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:57:58 44,90 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:05:31 44,15 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:14:04 40,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:14:27 33,25 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:16:28 40,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0178 - DISJUNTOR BIPOLAR 70 AMP. DIN .
Data Valor CNPJ Situação



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 219 de 532

04/09/2021 - 10:50:57 65,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 08:57:46 100,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:27:03 45,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:58:09 54,00 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:05:36 44,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:09:54 53,20 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:09:56 32,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0179 - DISJUNTOR MONOPOLAR 20 AMP. DIN .
Data Valor CNPJ Situação
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23/08/2021 - 15:44:45 20,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 10:51:19 15,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 08:58:13 20,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:27:36 12,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:56:31 12,74 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:58:19 12,73 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:05:43 12,60 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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10/09/2021 - 17:08:40 12,50 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:10:49 11,50 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:11:16 9,50 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:11:26 9,50 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0180 - DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMP. DIN .
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:45:17 30,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 10:51:46 15,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 08:58:39 20,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:27:56 12,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 16:57:13 12,74 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:58:28 12,73 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:05:49 12,60 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:08:11 12,50 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:15:49 11,50 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:16:09 8,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:16:12 9,50 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

0181 - DISJUNTOR MONOPOLAR 32 AMP. DIN .
Data Valor CNPJ Situação
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23/08/2021 - 15:46:17 30,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 10:52:44 15,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 08:59:03 15,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:28:32 12,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:57:08 12,74 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 16:58:37 12,73 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:05:57 12,60 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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10/09/2021 - 17:08:18 12,50 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:18:13 11,50 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:18:18 9,45 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:18:37 8,50 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0182 - DISJUNTOR MONOPOLAR 50 AMP. DIN .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:53:56 18,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 08:59:22 20,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:30:05 12,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 16:58:46 12,74 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:06:02 12,60 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:08:30 12,50 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:18:33 11,20 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:18:50 8,50 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0183 - DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMP. DIN .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:54:26 225,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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08/09/2021 - 08:59:39 250,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:32:12 67,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:59:17 146,00 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:06:10 67,40 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:17:48 43,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:18:49 145,90 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

0184 - DISJUNTOR TRIPOLAR 25 AMP. DIN .
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:47:07 35,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14
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04/09/2021 - 10:54:46 70,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 08:59:59 100,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:32:39 67,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:59:27 46,00 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:06:15 34,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:19:02 29,90 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:19:04 45,65 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:19:20 29,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0185 - DISJUNTOR TRIPOLAR 32 AMP. DIN .
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Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:47:34 48,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 10:55:52 70,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 09:00:17 100,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:33:01 67,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:59:38 47,99 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 16:59:42 49,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:06:20 47,88 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:12:49 47,87 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05
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10/09/2021 - 17:13:27 39,90 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:13:59 45,64 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:14:18 40,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0186 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMP. DIN .
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:48:08 55,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 10:56:20 70,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 09:00:39 100,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:33:32 67,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:59:46 54,99 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05
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10/09/2021 - 16:59:49 54,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:06:25 53,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:12:21 53,80 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:17:57 48,90 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:18:22 43,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:19:17 51,00 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

0187 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMP. DIN .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 10:56:46 75,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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08/09/2021 - 09:01:02 100,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:34:04 67,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 16:59:55 67,49 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:06:31 67,30 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:12:32 67,20 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:15:50 48,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:15:52 51,00 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05
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10/09/2021 - 17:16:52 60,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0188 - FITA ISOLANTE COMUM 10m.
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:48:47 10,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 10:57:10 7,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 09:01:23 10,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:34:32 2,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:39:01 9,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:00:06 4,10 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:06:36 2,10 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:13:18 4,09 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:14:26 1,98 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0189 - FITA ALTA FUSÃO 10m.
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:49:15 25,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 10:59:31 45,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 09:01:40 50,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05
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09/09/2021 - 16:35:11 37,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:00:01 26,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:00:17 26,50 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:06:41 24,30 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:19:13 19,90 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:19:32 26,45 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:19:36 19,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0190 - HASTE P/ ATERRAMENTO 2,40mt.
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 09:02:02 80,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:35:43 36,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 17:00:27 43,00 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:14:41 42,15 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:14:53 26,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0191 - INTERR. SIMPLES 1 TECLA C/ TOMADA EMBUTIR 4X2 .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:00:10 10,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 09:02:30 20,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:36:26 5,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:17:39 13,00 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05
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10/09/2021 - 17:28:32 5,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:35:09 3,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:35:22 12,99 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:37:24 4,90 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0192 - INTERR. SIMPLES 1 TECLA EMBUTIR 4X2
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:00:47 7,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 09:02:49 10,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:36:49 5,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 17:17:55 6,00 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:28:35 5,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:30:53 5,90 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:31:31 4,50 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:31:57 3,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0193 - INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS EMBUTIR 4X2 .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:01:10 13,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 09:03:09 20,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05
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09/09/2021 - 16:37:08 9,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:27:44 11,60 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:28:41 8,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:37:35 8,75 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:37:48 11,59 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:38:04 6,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0194 - INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS EMBUTIR 4X2 .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:01:30 18,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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08/09/2021 - 09:03:29 25,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 16:37:37 12,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:27:56 15,50 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:28:46 12,65 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:34:10 9,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:34:22 15,40 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:35:51 12,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0195 - INTERRUPTOR SIMPLES P/ MADEIRA .
Data Valor CNPJ Situação
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04/09/2021 - 11:01:57 7,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 16:38:45 4,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:28:53 4,45 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:38:19 3,60 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:38:24 4,40 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0196 - LÃMPADA FLOURESCENTE ROSCÁVEL 15W.
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:50:06 25,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 11:02:28 18,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 09:03:51 30,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

08/09/2021 - 15:16:06 17,85 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 16:40:04 12,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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09/09/2021 - 17:46:15 17,88 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:15:11 11,98 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:16:55 11,97 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:17:16 11,96 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:27:35 11,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:28:05 15,60 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:28:18 11,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:29:21 11,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:29:47 10,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:31:49 10,50 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:32:06 10,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:34:40 10,39 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:35:30 10,37 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 17:39:20 7,50 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:43:07 8,90 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

0197 - LÂMPADA FLOURESCENTE ROSCÁVEL 20W.
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:50:38 30,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

04/09/2021 - 11:03:33 22,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 09:04:12 30,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

08/09/2021 - 15:16:25 23,30 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 16:42:30 13,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

09/09/2021 - 17:59:14 23,34 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:15:17 13,58 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:15:41 13,45 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:17:01 13,44 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:17:22 13,42 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 17:24:36 13,52 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:27:45 13,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:28:16 18,50 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:28:22 12,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:29:28 12,85 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:29:43 12,84 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:29:52 12,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:31:56 12,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:32:01 11,95 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:33:58 10,90 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:34:53 12,81 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:35:20 11,50 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0198 - LÂMPADA FLOURESCENTE ROSCÁVEL 30W.
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2021 - 15:51:18 35,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

08/09/2021 - 09:04:33 50,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

08/09/2021 - 15:16:46 41,50 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 13:59:40 35,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 16:42:58 18,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:15:24 17,99 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:17:06 17,98 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:17:26 17,97 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:28:05 17,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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10/09/2021 - 17:28:27 28,80 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:28:28 16,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:29:35 16,85 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:29:58 16,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:32:04 16,75 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:32:14 16,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:33:48 12,00 (lance oculto) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações:
A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o
subitem 13.3.1.8.1. do edital 15/09/2021 10:55:14

10/09/2021 - 17:34:19 14,20 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:34:45 12,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:35:31 16,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0199 - PLUG ROSCÁVEL 1/2" .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 16:43:30 0,83 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 08:39:28 3,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:20:04 0,82 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:39:13 0,41 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:42:20 0,62 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0200 - PLUG ROSCÁVEL 3/4" .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 16:43:51 1,20 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 08:39:42 3,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:20:06 1,19 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:34 0,96 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:33:04 0,82 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0201 - PLUG ROSCÁVEL 1" .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 19:52:52 2,70 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 08:42:16 4,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:38:12 2,30 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:42:27 1,57 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0202 - TOMADA DUPLA EMBUTIR 4X2 .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:06:14 11,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 09:05:05 25,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 18:00:35 17,63 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 19:53:41 8,85 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 17:28:39 14,00 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:32:32 8,75 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:38:45 15,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:39:01 13,90 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:39:20 6,50 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:43:20 8,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0203 - TOMADA DUPLA P/ MADEIRA .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:06:39 11,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 18:01:14 13,14 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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09/09/2021 - 19:54:25 8,85 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:32:36 8,75 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:35:56 6,92 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:36:13 12,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:36:50 8,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0204 - TOMADA DUPLA P/ PERFIL .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:07:42 11,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 19:55:18 13,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:27:33 10,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:32:47 8,60 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:34:41 9,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0205 - TOMADA SIMPLES EMBUTIR 4X2 .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:08:02 7,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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08/09/2021 - 10:39:05 15,00 (proposta) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

09/09/2021 - 18:01:58 12,25 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 19:56:00 5,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:28:50 7,60 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:32:45 5,20 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:36:03 3,92 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:36:07 7,55 (lance oculto) 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: , conforme o subitem13.3.1.8.
- Ausência da A existência de empresa e/ou participação societária em
nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante.
Conforme subitem 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do Contador
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem
13.3.4.4 15/09/2021 10:58:05

10/09/2021 - 17:36:14 12,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:37:41 5,10 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0206 - ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:10:14 40,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 15:18:12 54,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 18:04:17 55,63 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 19:56:44 33,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:42:46 25,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:15:57 24,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:20:14 24,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:20:26 24,87 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 17:20:34 24,86 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:20:59 24,85 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:21:06 24,84 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:21:14 24,82 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:21:18 24,81 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:21:42 24,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:21:48 24,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:22:02 24,75 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:22:05 24,74 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:22:16 24,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:22:19 24,69 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:22:45 24,66 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:22:51 24,65 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:22:57 24,63 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 17:23:03 24,62 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:23:11 24,60 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:23:17 24,59 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:23:35 24,57 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:23:39 24,56 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:23:52 24,55 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:24:05 24,54 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:24:22 24,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:24:27 24,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:24:37 24,47 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:24:43 24,46 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:25:17 24,45 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:25:27 24,44 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:25:52 24,42 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 17:25:55 24,41 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:26:11 24,39 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:26:15 24,38 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:26:21 24,37 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:26:27 24,36 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:26:33 24,35 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:26:37 24,34 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:26:55 24,30 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:27:01 24,29 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:27:29 24,25 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:27:36 24,24 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:27:41 24,20 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:27:46 24,19 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:27:51 23,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:27:56 24,17 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:28:00 22,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 17:28:04 22,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:28:35 22,85 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:28:39 22,84 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:28:47 22,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:28:50 22,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:28:57 22,75 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:29:00 22,74 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:29:11 22,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:29:19 22,69 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:29:25 22,65 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:29:29 22,64 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:29:37 22,60 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:29:42 22,59 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:30:06 22,55 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 17:30:12 22,54 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:30:25 22,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:30:30 22,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:30:37 22,45 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:30:54 22,44 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:31:13 22,43 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:31:24 22,42 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:31:40 22,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:31:44 22,39 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:31:50 22,30 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:32:00 22,29 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:38 22,25 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:32:42 22,24 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:50 22,23 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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10/09/2021 - 17:32:54 22,22 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:33:58 21,00 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:34:43 19,95 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:34:53 20,99 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:34:56 20,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0207 - ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:10:54 40,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 18:05:02 12,03 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 19:57:19 12,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 08:43:19 9,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:28:01 8,50 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:28:10 8,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:29:57 8,48 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:30:02 8,47 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:30:05 8,46 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:30:10 8,45 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:30:19 8,44 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:30:24 8,43 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:30:42 8,42 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:30:56 8,41 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:31:05 8,40 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:31:10 8,39 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:31:17 8,38 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:31:20 8,37 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:31:30 8,36 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:31:38 8,35 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:31:52 8,34 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:32:03 8,33 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:18 8,32 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:32:22 8,31 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:35 8,30 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:32:38 8,29 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:52 8,28 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:32:55 8,27 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:33:02 8,26 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:33:10 8,25 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:33:20 8,24 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:33:28 8,23 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:33:32 8,22 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:33:47 8,21 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:33:50 8,20 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:34:02 8,19 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:34:10 8,18 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:34:31 8,17 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:34:34 8,16 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:34:47 8,15 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:34:50 8,14 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:35:01 8,13 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:35:04 8,12 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:35:15 8,11 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:35:18 8,10 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:35:25 8,09 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:35:29 8,08 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:35:36 8,07 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:35:39 8,06 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:35:47 8,05 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:35:51 8,04 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:36:01 8,03 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:36:07 8,02 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:36:18 8,01 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:36:23 8,00 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:39:27 5,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:42:37 5,61 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:42:48 7,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0208 - BOIA P/ TANQUE.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 18:06:08 13,78 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 19:58:00 12,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:43:41 11,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:27:17 10,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:27:21 9,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:30:17 12,74 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:33:42 7,41 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:33:45 7,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:34:08 12,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0209 - CAIXA D`ÁGUA 2.000 LT. PLÁSTICO .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:11:41 1.350,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 15:20:11 1.250,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 14:21:29 1.690,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

09/09/2021 - 18:07:03 1.258,12 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 19:59:07 1.350,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:44:10 1.580,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:27:05 1.200,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:27:16 1.199,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 17:29:58 1.199,79 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:30:14 1.199,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:30:22 1.199,69 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:30:32 1.199,65 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:30:43 1.199,64 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:30:52 1.199,60 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:31:07 1.199,59 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:31:21 1.199,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:31:31 1.199,49 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:31:46 1.199,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:31:53 1.198,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:32:32 1.198,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:32:54 1.198,89 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:34:22 1.164,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:34:38 730,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:34:58 1.029,00 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

0210 - CAIXA D`ÁGUA 3.000LT.FIBRA .
Data Valor CNPJ Situação
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04/09/2021 - 11:12:15 2.100,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 15:22:32 2.115,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 20:00:04 2.100,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:44:43 2.200,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:16:31 2.099,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:20:51 2.099,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:21:06 2.099,85 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:21:12 2.099,84 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:21:35 2.099,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 17:21:38 2.099,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:21:55 2.099,76 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:22:00 2.099,75 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:22:10 2.099,73 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:22:18 2.099,72 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:22:38 2.099,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:22:41 2.099,69 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:22:51 2.099,65 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:22:55 2.099,64 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:23:03 2.099,60 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:23:15 2.099,59 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:23:44 2.099,56 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:23:47 2.099,55 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:24:01 2.099,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 17:24:07 2.099,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:24:16 2.099,47 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:24:22 2.099,46 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:24:28 2.099,43 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:24:33 2.099,42 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:24:49 2.099,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:24:53 2.099,39 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:25:11 2.099,35 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:25:15 2.099,34 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:25:24 2.099,30 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:25:29 2.099,29 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:25:46 2.099,27 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:25:49 2.099,26 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:26:02 2.099,25 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 17:26:05 2.099,24 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:26:16 2.099,23 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:26:19 2.099,22 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:26:28 2.099,20 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:26:35 2.099,19 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:26:50 2.099,15 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:26:57 2.000,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 282 de 532

10/09/2021 - 17:27:03 2.099,14 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:27:05 1.999,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:27:24 1.999,95 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:27:27 1.999,94 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:27:36 1.999,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:27:39 1.999,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:27:48 1.999,85 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 17:27:52 1.999,84 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:28:07 1.999,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:28:12 1.999,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:28:41 1.999,75 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:28:44 1.999,74 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:28:53 1.999,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:28:57 1.999,69 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:29:06 1.999,65 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:29:12 1.999,64 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:29:32 1.999,60 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:29:39 1.999,59 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:30:20 1.999,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:30:33 1.999,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:30:44 1.999,45 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 17:31:23 1.911,62 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:31:32 980,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:33:29 1.699,00 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 17:33:58 1.800,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0211 - CAP 100mm PARA ESGOTO.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:00:50 8,70 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:45:10 9,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:20:58 8,69 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:26:49 8,60 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 17:26:54 8,59 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:02 5,69 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:14 6,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0212 - CAP SOLDÁVEL PVC DE 1/2.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 18:08:14 38,58 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:01:29 1,20 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:45:27 5,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:21:04 1,19 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:26:41 1,10 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:26:45 1,09 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:30:51 4,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:34:56 2,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:35:00 1,01 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:35:02 0,85 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0213 - CAP ROSCÉVEL PVC DE 3/4.
Data Valor CNPJ Situação
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09/09/2021 - 18:08:53 2,20 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:02:04 1,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:45:46 5,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:21:10 1,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:26:34 1,40 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:26:42 1,39 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:33:50 1,29 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:34:24 2,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:35:17 1,25 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0214 - CAP SOLDÁVEL PVC DE 20mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 18:09:34 1,26 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:02:44 0,83 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:46:04 3,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:21:14 0,82 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:26:24 0,80 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:26:33 0,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:33:02 0,73 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:33:15 0,62 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:33:20 1,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0215 - CAP SOLDÁVEL PVC DE 25mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 18:10:25 1,70 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:03:19 1,13 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 08:46:23 3,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:21:20 1,12 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:26:18 1,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:26:23 0,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:18 0,88 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:26 0,78 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 17:33:22 1,50 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0216 - CAP SOLDÁVEL PVC DE 40mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 18:11:02 4,45 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:03:49 5,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:46:37 5,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:21:28 4,44 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:26:11 4,40 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:26:17 4,39 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:30:11 4,38 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:30:16 4,37 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:30:24 4,36 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:30:34 4,35 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:30:47 4,34 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:31:01 4,33 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:31:17 4,32 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:31:26 4,31 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:31:42 4,30 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:31:50 4,29 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:03 4,28 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:32:08 4,27 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:32:19 4,26 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:32:24 4,25 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:35 4,24 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:32:40 4,23 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:56 4,22 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:33:04 4,21 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:33:30 4,20 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:33:34 4,19 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:33:48 4,18 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:33:53 4,17 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:34:04 4,16 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:34:12 4,15 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:34:32 4,14 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:34:36 4,13 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:34:49 4,12 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:34:52 4,11 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:35:03 4,10 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:35:06 4,09 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:35:17 4,08 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:35:21 4,07 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:35:40 3,60 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:35:49 3,64 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:36:26 4,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0217 - CAP SOLDÁVEL PVC DE 50mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 18:11:37 7,60 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:04:25 9,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 08:47:09 9,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:21:30 7,59 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:26:02 7,50 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:26:07 7,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:30:13 7,48 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 300 de 532

10/09/2021 - 17:30:18 7,47 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:30:47 7,46 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:31:02 7,45 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:31:19 7,44 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:31:28 7,43 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:31:43 7,42 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:31:53 7,41 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:05 7,40 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:32:10 7,39 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:22 7,38 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:32:28 7,37 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:37 7,36 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:32:46 7,35 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:58 7,34 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:33:11 7,33 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:33:32 7,32 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:33:36 7,31 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:33:50 7,30 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:33:56 7,29 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:34:14 7,28 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:34:17 7,27 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:34:34 7,26 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:34:38 7,25 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:34:51 7,24 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:34:55 7,23 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:35:22 6,11 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:35:24 6,98 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:36:28 7,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0218 - CAP SOLDÁVEL PVC DE 60mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 18:12:11 13,09 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:05:00 14,19 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:47:26 9,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:24:33 9,10 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:31:09 12,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:31:32 6,22 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:54 8,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0219 - COLA P/ TUBO DE 75G.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:14:58 8,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 18:12:55 8,11 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:13:56 5,85 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:47:47 7,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:21:41 5,84 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:24:56 5,83 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:24:59 5,82 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:30:53 6,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:36:10 4,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:36:16 4,82 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:36:31 6,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:37:50 5,80 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0220 - COLA POLITUBO 850G.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:14:29 45,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:48:12 50,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:21:42 44,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:25:02 44,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:25:05 43,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:32:11 30,61 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:33:12 39,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0221 - CURVA SOLDÁVEL DE 20mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 18:13:38 2,09 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:15:12 3,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:48:33 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:25:09 2,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:30:26 1,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:38:03 1,80 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:38:26 1,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0222 - CURVA SOLDÁVEL DE 25mm.
Data Valor CNPJ Situação
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09/09/2021 - 18:14:18 4,85 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:15:43 5,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:48:52 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:21:50 4,84 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:25:16 4,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:25:21 3,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:30:27 3,98 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:30:44 3,97 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:30:56 3,96 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:31:12 3,95 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:31:33 3,94 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:31:40 3,93 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:31:56 3,92 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:32:04 3,91 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:23 3,90 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:32:30 3,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:36:22 2,91 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:36:27 2,93 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0223 - CURVA SOLDÁVEL DE 40mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 18:15:03 13,40 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:16:12 21,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 312 de 532

10/09/2021 - 08:49:43 12,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:25:22 11,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:25:31 10,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:30:29 10,98 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:30:46 10,97 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:30:57 10,96 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:31:14 10,95 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:31:35 10,94 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:31:46 10,93 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:31:58 10,92 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:32:06 10,91 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:25 10,90 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:32:32 10,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:33:00 10,88 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:33:08 10,87 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:33:34 10,86 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:33:38 10,85 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:33:52 10,84 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:33:58 10,83 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:34:17 10,82 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:34:20 10,81 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:34:36 10,80 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:34:41 10,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:34:53 10,78 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:34:56 10,77 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:35:06 10,76 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:35:10 10,75 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:35:20 10,74 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:35:23 10,73 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:35:42 10,72 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:35:45 10,71 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:36:16 8,54 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:36:32 8,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:36:35 8,97 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0224 - CURVA SOLDÁVEL DE 50mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:22:22 49,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

09/09/2021 - 18:15:37 14,78 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:16:54 22,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 08:49:26 17,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:22:04 14,77 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:25:31 12,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:31:40 13,16 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:56 12,01 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:35:33 7,99 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0225 - CURVA SOLDÁVEL DE 60mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:22:52 89,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido
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09/09/2021 - 18:16:14 35,35 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:17:23 60,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:50:06 35,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:25:38 34,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:25:41 33,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:30:31 33,98 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:30:49 33,97 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:30:59 33,96 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:31:22 33,95 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:31:37 33,94 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:31:48 33,93 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:08 33,92 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:32:16 33,91 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:32:39 33,90 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:32:48 33,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:33:12 33,88 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:33:16 33,87 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:33:36 33,86 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:33:40 33,85 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:33:54 33,84 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:34:06 33,83 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:34:19 33,82 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:34:26 33,81 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:34:38 33,80 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:34:47 33,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:35:09 33,78 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:35:12 33,77 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:35:30 33,76 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:35:34 33,75 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:35:55 33,74 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:35:58 33,73 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:36:20 33,72 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:36:25 33,71 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:36:38 33,70 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:36:41 33,69 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:36:47 33,68 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:36:51 33,67 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:36:55 33,66 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:36:59 33,65 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:37:05 33,64 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:37:09 33,63 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:37:15 33,62 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:37:19 33,61 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:37:23 33,60 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:37:27 33,59 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:37:37 33,58 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:37:41 33,57 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:37:47 33,56 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:37:51 33,55 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:37:59 33,54 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:38:03 33,53 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:38:13 33,52 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:38:17 33,51 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:38:23 33,50 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:38:27 33,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:38:31 33,48 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:38:35 33,47 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:38:39 33,46 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:38:43 33,45 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:38:49 33,44 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:38:54 33,43 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:38:57 33,42 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:39:01 33,41 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:39:07 33,40 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:39:11 33,39 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:39:15 33,38 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:39:18 33,37 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:39:23 33,36 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:39:27 33,35 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:39:31 33,34 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:39:35 33,33 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:39:45 33,32 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:39:49 33,31 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:39:52 33,30 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:39:57 33,29 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:40:03 33,28 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:40:23 25,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:41:10 30,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:42:54 27,86 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0226 - ENGATE FLIXÍVEL DE 40mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:15:34 6,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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09/09/2021 - 18:17:03 5,72 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:18:01 6,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:50:26 7,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:22:10 5,71 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:25:44 5,70 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:25:51 5,69 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:30:33 5,68 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:31:06 5,67 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:31:21 5,66 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:31:34 5,65 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:31:46 5,64 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:31:56 5,63 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:09 5,62 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:32:18 5,61 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:42 5,60 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:32:50 5,59 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:33:14 5,58 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:33:18 5,57 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:33:38 5,56 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:33:42 5,55 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:33:56 5,54 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:34:08 5,53 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:34:40 5,52 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:34:44 5,51 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:35:11 5,50 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:35:15 5,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:35:32 5,48 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:35:36 5,47 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:35:57 5,46 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:36:29 4,20 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:36:35 5,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:36:42 3,21 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:37:56 5,30 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0227 - ENGATE FLEXÍVEL DE 50mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:16:50 7,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 18:18:33 6,57 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:18:30 7,20 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:50:45 7,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:22:13 6,56 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:25:52 6,50 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 17:25:59 6,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:30:35 6,48 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:31:08 6,47 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:31:23 6,46 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:31:36 6,45 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:31:47 6,44 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:31:58 6,43 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:12 6,42 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:32:20 6,41 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:32:44 6,40 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:32:52 6,39 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:33:16 6,38 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:33:22 6,37 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:33:40 6,36 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:34:08 3,64 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:34:27 6,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:35:48 4,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0228 - FLAGE DE 20mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 18:19:23 383,23 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:19:07 16,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 08:51:03 12,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:24:06 12,50 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:31:13 16,49 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:33:24 15,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:33:25 8,20 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:36:36 9,70 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0229 - FLAGE DE 25mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 18:19:59 13,72 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:19:41 18,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 08:51:24 12,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:24:13 12,50 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:40:09 13,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:40:30 9,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:43:04 9,12 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0230 - FLAGE DE 40mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 18:22:47 18,51 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:20:11 30,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 08:51:55 25,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:24:23 19,50 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:38:09 16,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:38:34 15,40 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0231 - FLAGE DE 50mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 18:23:48 24,76 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:21:08 37,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:52:11 25,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:51:03 24,75 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:51:12 24,74 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:51:16 24,73 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:51:24 24,72 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:51:36 24,71 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:52:14 20,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:52:22 20,55 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 17:53:37 17,79 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0232 - FLAGE DE 60mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 18:24:54 42,34 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:21:40 57,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:52:30 45,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:51:06 42,33 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:51:14 42,32 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:51:23 42,31 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:51:28 42,30 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:51:37 42,29 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:51:44 42,28 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:51:53 42,27 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:51:58 42,26 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:52:13 42,25 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:52:24 42,24 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:52:41 42,23 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:52:44 42,22 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:53:06 42,21 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:53:13 42,20 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:53:25 42,19 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:53:37 42,18 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:53:50 42,17 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:53:55 42,16 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:54:07 42,15 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:54:10 42,14 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:54:15 42,13 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:54:28 42,12 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:54:31 42,11 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:54:37 42,10 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:54:41 42,09 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:54:54 42,08 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:55:00 42,07 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:55:03 42,06 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:55:07 42,05 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:55:13 42,04 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:55:18 42,03 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:55:30 42,02 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:55:33 42,01 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:55:39 42,00 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:55:44 41,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:55:48 41,98 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:55:52 41,97 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:55:57 41,96 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:56:02 41,95 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:56:09 41,94 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:56:26 35,95 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:56:36 35,20 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:57:07 35,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0233 - JOELHO DE 100mm(ESGOTO).
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:17:19 10,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 18:27:32 8,23 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:22:11 9,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 08:52:51 9,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:40:22 8,10 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:50:46 8,09 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:51:09 8,08 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:51:16 8,07 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:51:26 8,06 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:51:30 8,05 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:51:40 8,04 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:51:46 8,03 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:51:56 8,02 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:52:06 8,01 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:52:43 8,00 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:56:34 6,39 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:57:48 7,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0234 - JOELHO DE 40mm(ESGOTO).
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:18:24 4,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 18:28:21 3,64 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:22:47 3,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:53:15 3,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:40:46 2,80 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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10/09/2021 - 17:50:48 2,79 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:51:14 2,78 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:51:26 2,77 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:51:42 2,76 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:51:52 2,75 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:52:17 2,74 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:52:27 2,73 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:52:46 2,72 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:52:52 2,71 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:53:07 2,70 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:53:14 2,69 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:53:29 2,68 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:53:38 2,67 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:53:52 2,66 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:53:58 2,65 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:54:08 2,64 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:54:16 2,63 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:54:19 2,62 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:54:31 2,61 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:54:37 2,60 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:54:42 2,59 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:54:45 2,58 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:54:56 2,57 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:55:02 2,56 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:55:09 2,55 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:55:12 2,54 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:55:19 2,53 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:55:26 2,52 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:55:35 2,51 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:55:38 2,50 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:58:44 2,20 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0235 - JOELHO DE 50mm(ESGOTO).
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:19:23 5,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 18:29:12 4,16 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:23:18 4,65 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:53:35 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:41:33 4,10 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:50:50 4,09 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:51:19 4,08 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:51:32 4,07 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:51:43 4,06 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:51:54 4,05 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:52:20 4,04 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:52:28 4,03 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:52:49 4,02 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:53:00 4,01 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:53:10 4,00 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:53:16 3,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:53:58 3,98 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:54:01 3,97 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:54:09 3,96 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:54:18 3,95 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:54:21 3,94 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:54:45 2,05 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:55:07 3,24 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:56:02 3,50 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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0236 - JOELHO MISTO SOLDÁVEL 20mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 18:29:59 1,47 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:24:45 1,80 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:54:09 5,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:51:22 1,46 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:51:34 1,45 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:51:58 1,44 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:52:08 1,43 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:52:22 1,42 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:52:30 1,41 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:52:50 1,40 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:53:02 1,39 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:53:12 1,38 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:53:22 1,37 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:53:31 1,36 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:53:40 1,35 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:56:11 0,62 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:56:23 1,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0237 - JOELHO DE 20mm SOLDÁVEL.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:19:58 0,90 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 20:25:26 0,83 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 08:54:20 3,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:41:49 0,75 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:51:29 0,74 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:58:45 0,50 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:59:03 0,65 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0238 - JOELHO SOLDÁVEL DE 25mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:20:22 1,20 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 18:30:51 1,30 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:25:55 1,13 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 08:54:46 3,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:42:09 1,10 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:50:58 1,09 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:51:32 1,08 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:51:38 1,07 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:52:01 1,06 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:52:16 1,05 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:52:56 0,70 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:53:10 0,94 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:53:45 0,59 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:56:17 1,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0239 - JOELHO SOLDÁVEL DE 40mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:20:59 6,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 18:31:31 5,97 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:26:24 6,45 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 08:55:05 9,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:42:14 5,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:51:00 5,89 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:51:34 5,88 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:51:40 5,87 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:52:02 5,86 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:52:18 5,85 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:52:54 5,84 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:53:04 5,83 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:53:14 5,82 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:53:24 5,81 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:54:00 5,80 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:54:04 5,79 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:54:13 5,78 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:54:26 5,77 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:54:35 5,76 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:54:46 5,75 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:54:54 5,74 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:55:05 5,73 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:55:09 5,72 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:55:15 5,71 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:55:19 5,70 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:55:40 4,02 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:56:13 4,70 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:56:36 5,50 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0240 - JOELHO SOLDÁVEL DE 50mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:21:19 7,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 18:32:16 5,96 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:27:00 7,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:03:05 9,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:42:19 5,95 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:51:02 5,94 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:51:47 5,93 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:52:02 5,92 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:52:23 5,91 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:52:38 5,90 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:52:55 5,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:53:06 5,88 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:53:34 5,87 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:53:42 5,86 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:54:03 5,85 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:54:13 5,84 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:54:24 5,83 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:54:41 5,82 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:54:48 5,81 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:55:01 5,80 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:55:06 5,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:55:11 5,78 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:55:16 5,77 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:55:33 5,76 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:55:42 5,75 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:55:51 5,74 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:55:56 5,73 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:56:03 5,72 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:56:10 5,71 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:56:15 5,70 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:56:22 5,69 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:56:25 5,68 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:56:32 5,67 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:56:35 5,66 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:56:41 5,65 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:56:53 5,64 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:57:02 5,63 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:57:05 5,62 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:57:08 5,61 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:57:11 5,60 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:57:14 5,59 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:57:21 5,58 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:57:24 5,57 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:57:30 5,56 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:57:34 5,55 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:57:41 5,54 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:57:44 5,53 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:57:51 5,52 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:57:54 5,51 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:57:59 5,50 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:58:02 5,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:58:08 5,48 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:58:12 5,47 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:58:17 5,46 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:58:23 5,45 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:58:27 5,44 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:58:31 5,43 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:58:39 5,42 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:58:42 5,41 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:58:45 5,40 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:58:48 5,39 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:58:51 5,38 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:58:54 5,37 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:58:58 5,36 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:59:01 5,35 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:59:10 5,34 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 17:59:15 5,33 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:59:21 5,32 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:59:24 5,31 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:59:32 5,30 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:59:38 5,29 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:00:12 5,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48
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10/09/2021 - 18:00:36 5,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0241 - JOELHO SOLDÁVEL DE 60mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:22:22 26,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 14:23:34 69,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

09/09/2021 - 18:33:07 23,54 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:27:45 36,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:03:28 22,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:51:06 21,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:51:49 21,98 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 388 de 532

10/09/2021 - 17:52:04 21,97 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:52:26 21,96 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:53:12 18,70 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:53:19 20,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:53:40 49,00 (lance oculto) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

10/09/2021 - 17:53:57 16,55 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0242 - JUNÇÃO DE 50mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 18:33:45 8,96 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 20:28:14 14,70 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 09:03:47 9,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:52:05 8,95 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:52:20 8,94 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:53:19 7,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:53:20 8,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 17:54:03 6,83 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0243 - LUVA DE CORRER SOLDÁVEL PVC 20mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:28:45 13,71 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 390 de 532

10/09/2021 - 09:04:15 11,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:01:04 8,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0244 - LUVA DE CORRER SOLDÁVEL PVC 25mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:29:27 17,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:04:44 12,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:58:11 9,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0245 - LUVA DE CORRER SOLDÁVEL PVC 32mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:30:06 33,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:05:02 25,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 391 de 532

10/09/2021 - 17:54:10 18,49 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:54:41 19,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0246 - LUVA DE CORRER SOLDÁVEL PVC 50mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:30:47 51,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:05:27 28,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:58:54 23,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0247 - LUVA P/ESGOTO PVC 40mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:31:20 1,65 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:05:44 5,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:52:07 1,64 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:57:41 0,99 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0248 - LUVA P/ESGOTO PVC 50mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:31:51 3,15 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:06:03 5,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:52:09 3,14 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:59:13 2,10 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0249 - LUVA ROSCÁVEL PVC 1".
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:32:20 4,52 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 393 de 532

10/09/2021 - 09:06:25 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:52:12 4,51 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:59:27 2,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0250 - LUVA ROSCÁVEL PVC 1.1/2.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:32:59 13,43 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:06:43 9,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:52:49 7,20 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 17:54:19 6,93 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0251 - LUVA ROSCÁVEL PVC 1.1/4".
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:50:22 8,85 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:07:08 9,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:52:30 8,84 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:59:40 5,20 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0252 - LUVA ROSCÁVEL PVC 1/2".
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:50:54 1,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 09:07:23 5,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:52:32 1,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:01:16 0,98 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0253 - LUVA ROSCÁVEL PVC 3/4".
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:51:35 2,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:07:40 5,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:52:33 2,24 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:58:26 1,20 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0254 - LUVA SOLDÁVEL PVC 20mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:52:25 97,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:07:56 3,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:53:54 64,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:54:27 1,50 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0255 - LUVA SOLDÁVEL PVC 25mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:52:57 1,28 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 09:08:14 3,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:52:35 1,27 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:54:25 0,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:54:34 0,86 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0256 - LUVA SOLDÁVEL PVC 40mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:53:39 5,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 09:08:31 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:52:38 5,24 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:57:57 3,20 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0257 - LUVA SOLDÁVEL PVC 50mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:54:18 5,70 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:08:48 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:52:40 5,69 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:55:14 3,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 17:55:17 4,40 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0258 - MANGUEIRA P/ JARDINAGEM C/20m.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:54:44 57,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:09:17 90,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:56:57 30,50 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 17:57:15 68,71 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

0259 - MANGUEIRA P/ JARDINAGEM C/ 30m.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:55:33 82,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:09:42 120,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:54:54 99,82 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:54:58 54,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0260 - MANGUEIRA PLÁSTICA COMUM PARA JARDIM DE 1/2.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:56:13 1,95 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 09:10:41 9,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:55:50 4,68 (lance oculto) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:55:56 1,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0261 - NIPLE ROSCÁVEL DE 1.1/4.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:57:13 9,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:10:56 8,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:09:22 5,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0262 - NIPLE ROSCÁVEL 1.1/2 .
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:58:03 9,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 09:11:12 9,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:05:04 5,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0263 - PLUGUE ROSCÁVEL 1/2.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:58:50 1,20 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:11:27 3,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:53:00 1,19 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:09:35 0,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0264 - PLUGUE ROSCÁVEL 3/4.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 20:59:31 1,60 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 09:24:22 3,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:53:02 1,59 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:03:43 1,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0265 - REDUÇÃO 25/20mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 21:00:29 0,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:24:57 3,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:53:04 0,74 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:05:18 0,48 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0266 - REDUÇÃO 32/20mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 21:00:53 1,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:25:16 5,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:09:50 0,99 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0267 - REDUÇÃO 40/20mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 21:01:47 3,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:25:34 5,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:53:20 3,74 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:10:15 2,30 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0268 - REDUÇÃO 40/25mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 21:02:12 4,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:25:49 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:53:21 4,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:03:58 2,60 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0269 - REDUÇÃO 40X32mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 21:02:34 6,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 09:26:03 4,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:05:33 2,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0270 - REDUÇÃO 50/20mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 21:02:55 6,30 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:26:41 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:10:29 3,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0271 - REDUÇÃO 50/25mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 21:04:44 6,30 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:27:04 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:03:29 3,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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0272 - REDUÇÃO 50/40mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 21:05:04 4,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:27:23 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:53:36 4,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:10:42 2,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0273 - REDUÇÃO 50/60mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 21:05:54 9,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:27:59 7,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:11:51 6,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0274 - REGISTRO DE 20mm.
Data Valor CNPJ Situação
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04/09/2021 - 11:23:20 11,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 21:06:20 11,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:28:18 11,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:59:44 10,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:59:47 10,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:02:12 10,88 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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10/09/2021 - 18:02:16 10,87 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:03:00 10,86 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:03:06 10,85 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:04:07 10,84 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:04:13 10,83 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 18:07:03 10,80 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:07:07 10,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:10:55 7,20 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 18:11:02 10,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0275 - REGISTRO DE 25mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:24:34 11,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 21:06:45 12,90 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:28:39 12,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:53:37 10,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:59:50 10,98 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:59:54 10,97 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:02:19 10,96 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:02:26 10,95 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 18:03:04 10,94 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:03:10 10,93 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:04:12 10,92 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:04:21 10,80 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:05:46 8,20 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0276 - REGISTRO DE 40mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:24:58 33,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 21:07:44 27,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 413 de 532

10/09/2021 - 09:28:57 30,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:48:15 26,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:53:40 26,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:59:55 26,88 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:00:00 26,87 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 18:02:25 26,86 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:02:28 26,85 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:03:08 26,84 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:03:13 26,83 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:07:08 26,80 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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10/09/2021 - 18:07:13 26,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:11:22 25,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:11:38 18,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0277 - REGISTRO DE 50mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:25:20 35,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 21:08:13 31,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:29:17 32,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:48:33 31,49 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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10/09/2021 - 17:53:42 31,48 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:00:00 31,47 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:00:04 31,46 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:02:35 31,45 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:02:40 31,44 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 18:03:13 31,43 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:03:18 31,42 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:07:13 31,40 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:07:15 31,39 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:09:07 30,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:11:13 20,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0278 - REGISTRO DE 60mm.
Data Valor CNPJ Situação
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04/09/2021 - 11:25:38 55,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 21:08:54 75,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:29:32 45,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:48:45 44,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:53:44 44,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:00:04 44,88 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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10/09/2021 - 18:00:08 44,87 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:02:40 44,86 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:02:44 44,85 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:03:20 44,84 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:03:29 44,83 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 18:07:19 44,80 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:07:23 44,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:08:20 40,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:11:26 41,20 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0279 - REPARO DO VASO DE DESCARGA DA CAIXA ACOPLADA .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:26:18 170,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 21:09:27 135,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:30:00 120,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 17:52:14 119,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 17:53:46 119,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:00:13 119,88 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:00:16 119,87 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:02:48 119,86 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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10/09/2021 - 18:02:52 119,85 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:03:26 119,84 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:03:30 119,83 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:07:24 119,80 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:07:27 119,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 18:11:08 115,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:12:05 87,50 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0280 - SIFÃO FLEXÍVEL DUPLO.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:26:38 28,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 18:35:29 22,20 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 21:10:06 16,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:30:23 16,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 17:52:21 15,92 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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10/09/2021 - 17:54:05 15,91 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:00:20 15,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:00:24 15,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:02:55 15,87 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:02:58 15,86 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 18:03:31 14,85 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:03:35 14,84 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:07:30 14,80 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:07:33 14,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:11:02 20,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 18:11:15 14,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:12:18 10,20 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0281 - SIFÃO FLEXÍVEL SIMPLES.
Data Valor CNPJ Situação
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04/09/2021 - 11:27:42 8,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 18:36:21 11,79 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 21:12:09 7,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:30:45 9,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:13:58 7,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:14:23 5,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0282 - TEE P/ ESGOTO 100mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 18:37:13 11,70 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 21:12:43 16,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 09:31:05 16,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:21:37 10,20 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0283 - TEE SOLDÁVEL 20mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:28:21 1,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 21:14:01 1,80 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:31:22 3,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:14:11 1,49 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:14:36 1,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0284 - TEE SOLDÁVEL 25mm.
Data Valor CNPJ Situação



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 428 de 532

04/09/2021 - 11:28:37 2,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 18:38:16 1,58 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 21:14:24 2,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:31:40 3,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:17:40 1,48 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0285 - TEE P/ TUBO DE ESGOTO DE 40mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:30:02 4,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 18:39:27 4,10 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 21:14:58 3,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 09:31:57 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:17:55 2,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 18:20:46 2,90 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0286 - TEE P/ TUBO DE ESGOTO DE 50mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:30:33 9,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 18:39:55 7,34 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 21:15:26 4,20 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:32:17 9,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31
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10/09/2021 - 18:14:52 4,10 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:15:34 2,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0287 - TEE SOLDÁVEL DE 40mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 18:40:23 11,22 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 21:15:54 12,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:32:40 9,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:21:07 7,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0288 - TEE SOLDÁVEL DE 50mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 18:40:55 11,41 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 21:16:27 18,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 09:32:57 9,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:18:44 8,99 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0289 - TEE SOLDÁVEL DE 60mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 18:41:23 24,24 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 21:17:07 57,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:33:18 30,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:22:06 35,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0290 - TORNEIRAS DE PVC P/ LAVATÓRIO.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:31:07 18,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 21:17:33 3,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 09:33:40 25,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:16:44 2,45 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0291 - TORNEIRAS INOX C/ GIRO.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:32:50 89,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 21:18:29 52,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:34:07 55,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:09:45 51,40 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:18:42 45,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:19:03 34,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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0292 - TORNEIRAS P/ JARDIM.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:33:11 4,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 21:18:57 3,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:34:21 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:09:58 2,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:26:18 2,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 18:26:51 2,50 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0293 - TORNEIRAS P/ PIA DE LOUÇA DE 20mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:33:34 18,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 21:22:50 10,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 09:34:41 53,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:10:02 10,40 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:21:22 7,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 18:21:58 8,50 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0294 - TORNEIRAS PVC C/ GIRO.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 21:23:32 33,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:35:01 30,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:22:52 22,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0295 - TUBO SOLDÁVEL DE 20mm.
Data Valor CNPJ Situação
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04/09/2021 - 11:34:05 23,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 14:27:52 59,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

09/09/2021 - 21:24:08 18,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 18:10:13 17,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:21:50 11,30 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 18:22:38 39,00 (lance oculto) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

10/09/2021 - 18:23:12 16,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0296 - TUBO SOLDÁVEL DE 25mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:34:26 32,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 14:28:08 69,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

09/09/2021 - 21:24:40 25,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 18:10:17 24,49 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:22:01 45,00 (lance oculto) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

10/09/2021 - 18:22:18 17,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 18:23:01 22,50 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0297 - TUBO SOLDÁVEL DE 40mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:34:47 70,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 14:28:45 109,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

09/09/2021 - 21:25:14 72,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 18:21:33 65,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:21:36 89,00 (lance oculto) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

10/09/2021 - 18:23:10 48,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0298 - TUBO SOLDÁVEL DE 50mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:35:30 95,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 14:29:05 189,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

09/09/2021 - 21:25:58 102,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 18:22:47 149,00 (lance oculto) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

10/09/2021 - 18:22:48 90,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:23:30 68,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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0299 - TUBO SOLDÁVEL DE 60mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:36:43 125,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 14:29:32 259,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

09/09/2021 - 21:26:45 165,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 18:22:20 219,00 (lance oculto) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

10/09/2021 - 18:22:37 120,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:23:52 89,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0300 - TUBO P/DESCARGA .
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:36:51 13,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 21:27:12 13,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 18:27:13 13,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:27:15 9,80 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0301 - TUBO P/ ESGOTO DE 100mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:38:05 115,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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09/09/2021 - 14:29:59 180,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

09/09/2021 - 21:28:06 103,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 18:10:32 102,40 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:20:24 95,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:20:47 130,00 (lance oculto) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

10/09/2021 - 18:24:20 100,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0302 - TUBO P/ ESGOTO DE 40mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:43:26 58,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 14:30:15 89,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

09/09/2021 - 21:28:48 42,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 18:10:37 41,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:27:53 39,50 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:27:56 28,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0303 - TUBO P/ ESGOTO DE 50mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 14:30:36 119,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido
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09/09/2021 - 21:29:23 55,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 18:24:04 99,00 (lance oculto) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

0304 - TUBO P/ POÇO DE 110mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 21:29:58 292,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 18:26:53 234,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0305 - TUBO P/ POÇO DE 150mm.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:43:52 480,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 21:30:29 525,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 18:27:31 450,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:27:40 410,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0306 - TUBO ROSCÁVEL 1.1/2mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 21:31:00 183,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 18:28:30 143,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0307 - TUBO ROSCÁVEL 1.1/4mm.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 21:31:29 165,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 18:19:31 106,90 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0308 - VÁLVULAS PARA PIA DE INOX
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:44:23 14,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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09/09/2021 - 21:31:55 12,75 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:35:33 10,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:10:45 9,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:26:37 9,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:28:43 8,40 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0309 - VÁLVULAS PARA PIA DE LOUÇAS.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 21:32:22 5,25 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:35:50 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:28:55 4,20 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0310 - VASO SANITÁRIO COMUM.
Data Valor CNPJ Situação
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04/09/2021 - 11:44:44 180,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 15:23:57 208,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 18:42:18 209,70 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 21:32:52 202,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:36:08 200,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:02:57 179,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 18:10:51 179,75 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:11:45 179,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 18:26:11 179,45 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:26:30 179,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 18:27:46 149,00 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 18:28:10 165,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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10/09/2021 - 18:29:10 134,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0311 - VEDA ROSCA-ROLO.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:45:26 3,50 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

09/09/2021 - 18:42:44 5,70 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 21:33:49 4,50 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:36:38 6,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:55:24 3,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 18:55:29 3,20 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:56:01 5,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0312 - CAIXA D`ÁGUA - 1000LT. PLÁSTICO.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:47:00 470,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45
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08/09/2021 - 15:25:10 482,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 14:31:42 690,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Válido

09/09/2021 - 18:43:17 690,00 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 21:35:13 525,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:37:00 900,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:33:20 469,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 18:33:49 468,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:33:52 469,10 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 18:34:35 468,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 18:42:23 468,79 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:42:53 468,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 18:43:19 467,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:43:36 467,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 18:44:42 466,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:45:02 466,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 18:45:15 465,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:45:38 465,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 18:47:43 464,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 18:47:52 464,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 18:47:55 463,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 18:48:03 463,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 18:48:07 462,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 18:48:23 462,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 18:48:27 461,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 18:48:54 460,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 18:51:07 459,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:51:46 458,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 18:55:51 309,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 18:55:59 430,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:56:11 438,00 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 18:59:08 460,01 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

0313 - CAIXA D`ÁGUA 5.000LT. FIBRA.
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:47:22 4.000,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 15:26:55 3.488,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 21:35:44 4.800,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:37:24 2.900,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:33:21 2.890,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:33:32 2.901,00 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 18:33:36 2.889,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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10/09/2021 - 18:42:29 2.889,45 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:43:03 2.889,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 18:43:30 2.888,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:43:44 2.888,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 18:44:50 2.888,75 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:45:03 2.887,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

10/09/2021 - 18:45:45 2.887,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 18:47:58 2.885,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 18:48:49 2.880,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 18:49:57 2.399,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 18:50:13 2.350,00 (lance oculto) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 18:50:21 2.850,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

0314 - MANGUEIRA P/JARDINAGEM C/ 10m.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 21:36:10 24,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido
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10/09/2021 - 09:37:54 45,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:54:49 16,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0315 - MANGUEIRA P/ JARDINAGEM C/ 15m.
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 21:36:36 39,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

10/09/2021 - 09:38:26 73,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:49:05 26,00 (lance oculto) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido

0316 - VASO SANTÁRIO C/CAIXA ACOPLADA
Data Valor CNPJ Situação

04/09/2021 - 11:47:57 30,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade
e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº
1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8. 15/09/2021
10:59:45

08/09/2021 - 15:27:47 425,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 18:43:49 615,00 (proposta) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

09/09/2021 - 21:37:27 510,00 (proposta) 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 448 de 532

10/09/2021 - 09:38:57 350,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.
- Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9.
- Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site:
portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem do edital 13.3.4.2.
. - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data
não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3
Apresentou vencida a Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução
nº 1.402/2012- CFC 15/09/2021 11:02:31

10/09/2021 - 18:47:47 424,99 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

10/09/2021 - 18:50:02 410,00 (lance oculto) 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as
seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da
licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. 15/09/2021 10:50:48

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 14/09/2021 - 17:45:50 28.981.880/0001-43 - REBOUCAS
BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

PROPOSTA AJUSTADA 1.pdf

0141 14/09/2021 - 17:47:37 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

PROPOSTA READEQUADA.pdf

0168 14/09/2021 - 17:48:00 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS
LTDA - EPP

PROPOSTA FINAL.pdf

0169 14/09/2021 - 17:48:06 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS
LTDA - EPP

PROPOSTA FINAL.pdf

0177 14/09/2021 - 17:48:15 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS
LTDA - EPP

PROPOSTA FINAL.pdf

0198 14/09/2021 - 17:50:08 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

PROPOSTA READEQUADA.pdf

0021 14/09/2021 - 17:50:22 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Prefeitura Municipal de Juruti 202021
ok.pdf

0040 14/09/2021 - 17:58:37 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

PROPOSTA REAJUSTADA pregão
202021 assinada.pdf

0002 14/09/2021 - 18:01:43 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

PROPOSTA REALINHADA 1409.pdf

0042 14/09/2021 - 18:08:19 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

PROPOSTA REAJUSTADA pregão
202021 assinada.pdf

0043 14/09/2021 - 18:08:30 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

PROPOSTA REAJUSTADA pregão
202021 assinada.pdf

0094 14/09/2021 - 18:08:49 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

PROPOSTA REAJUSTADA pregão
202021 assinada.pdf

0143 14/09/2021 - 18:09:10 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

PROPOSTA REAJUSTADA pregão
202021 assinada.pdf

0144 14/09/2021 - 18:09:33 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

PROPOSTA REAJUSTADA pregão
202021 assinada.pdf

0146 14/09/2021 - 18:09:52 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

PROPOSTA REAJUSTADA pregão
202021 assinada.pdf

0156 14/09/2021 - 18:10:12 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

PROPOSTA REAJUSTADA pregão
202021 assinada.pdf

0223 14/09/2021 - 18:10:52 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

PROPOSTA REAJUSTADA pregão
202021 assinada.pdf

0232 14/09/2021 - 18:11:22 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

PROPOSTA REAJUSTADA pregão
202021 assinada.pdf

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=648867&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=648870&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=648872&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=648874&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=648876&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=648885&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=648887&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=648887&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=648961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=648961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649003&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649073&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649073&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649074&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649074&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649075&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649075&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649076&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649076&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649081&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649081&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649083&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649083&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649086&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649086&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649090&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649090&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649093&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649093&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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0236 14/09/2021 - 18:11:45 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

PROPOSTA REAJUSTADA pregão
202021 assinada.pdf

0240 14/09/2021 - 18:12:03 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

PROPOSTA REAJUSTADA pregão
202021 assinada.pdf

0289 14/09/2021 - 18:12:27 34.039.197/0001-94 - Coelho e Martins
LTDA

PROPOSTA REAJUSTADA pregão
202021 assinada.pdf

0014 14/09/2021 - 18:32:07 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

PROPOSTA
CONSOLIDADAassinado14.09.pdf

0030 14/09/2021 - 18:32:40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

PROPOSTA
CONSOLIDADAassinado14.09.pdf

0061 14/09/2021 - 18:33:26 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

PROPOSTA
CONSOLIDADAassinado14.09.pdf

0098 14/09/2021 - 18:34:13 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

PROPOSTA
CONSOLIDADAassinado14.09.pdf

0114 14/09/2021 - 18:34:47 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

PROPOSTA
CONSOLIDADAassinado14.09.pdf

0197 14/09/2021 - 18:36:03 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

PROPOSTA
CONSOLIDADAassinado14.09.pdf

0206 14/09/2021 - 18:36:36 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

PROPOSTA
CONSOLIDADAassinado14.09.pdf

0313 14/09/2021 - 18:37:41 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

PROPOSTA
CONSOLIDADAassinado14.09.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

JARA DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS EIRELI

06/09/2021 - 15:55 EDIANE MENDES GOMES - - - - HABILITAÇÃO
JURÍDICA

JARA DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS EIRELI

06/09/2021 - 15:55 EDIANE MENDES GOMES - - - - REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

JARA DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS EIRELI

06/09/2021 - 15:56 EDIANE MENDES GOMES - - - - QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

JARA DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS EIRELI

06/09/2021 - 15:56 EDIANE MENDES GOMES - - - - QUALIFICAÇÃO

ECONÔMICO-
FINANCEIRA

JARA DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS EIRELI

08/09/2021 - 15:29 EDIANE MENDES GOMES - - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

JARA DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS EIRELI

08/09/2021 - 15:32 EDIANE MENDES GOMES - - - - DECLARAÇÕES

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

09/09/2021 - 19:22 Paulo Henrique Reboucas
Viana

- - - - HABILITAÇÃO
JURÍDICA

REBOUCAS BENTES
COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA

09/09/2021 - 19:23 Paulo Henrique Reboucas
Viana

- - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

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

15/09/2021 - 11:47 20/09/2021 - 18:00 24/09/2021 - 18:00

0040 - DOBRADIÇA P/ PORTÃO - TAMANHO 2 TIPO FERRADURA .

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

34.039.197/0001-94 - Coelho
e Martins LTDA

15/09/2021 - 11:41:24 Desejamos intencionar a presente intenção pois o item 9.8 do edital é ilegal e
restringe o caráter competitivo do certame, e o documento exigido não consta no
rol de documentos exigidos para habilitação na Lei 8666/1993, sendo portanto,
decisão imotivada e sem fundamentação legal. Ressaltamos que o indeferimento
da presente intenção autorizará representação e denúncia no TCM contra o
pregoeiro e órgão, pois a análise de intenção deve ser efetuada apenas aos
requisitos de admissibilidade, não no mérito das razões.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649094&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649094&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649095&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649095&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649098&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649098&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649152&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649152&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649153&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649153&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649154&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649154&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649156&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649156&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649157&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649157&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649158&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649158&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649159&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649159&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649160&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=649160&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3395017&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3395017&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3395024&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3395024&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3395024&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3395031&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3395031&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3395042&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3395042&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3395042&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3395042&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3406441&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3406441&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3406490&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3425543&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3425543&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3425544&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3425544&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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34.039.197/0001-94 - Coelho
e Martins LTDA

17/09/2021 - 14:06:57 Conforme anexo. razões recursais COELHO PE 20-
2021 PREF JURUTI.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

27/09/2021 - 10:13:37 conforme decisão em anexo DECISÃO DE RECURSO PREGÃO ELETRÔNICO 020 (1).pdf.

Chat
Data Apelido Frase

26/08/2021 - 16:03 Sistema O processo foi republicado em 26/08/2021 às 16:03.

10/09/2021 - 10:15:46 Pregoeiro Bom dia sr(s)

10/09/2021 - 10:16:39 Pregoeiro DEVIDO INSTABILIDADE DA INTERNET E GERANDO DIFICULDADE EM REALIZA AS
CONSULTAS,CERTAME FICARÁ SUSPENSO E RETORNARÁ N DATA 10/09/2021 as 15:00 hrs

10/09/2021 - 14:57:25 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

10/09/2021 - 15:05:34 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

10/09/2021 - 15:05:35 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do
caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

10/09/2021 - 15:05:35 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

10/09/2021 - 15:05:35 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

10/09/2021 - 15:05:35 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.

10/09/2021 - 15:06:55 Pregoeiro boa tarde)

10/09/2021 - 15:07:10 Pregoeiro declaro aberto certame

10/09/2021 - 15:07:58 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:07:58 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:07:58 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:07:58 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:07:58 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:07:58 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:07:58 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:07:58 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:07:58 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:07:58 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:07:58 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:07:58 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:07:58 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:07:58 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:07:58 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:07:58 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:07:58 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:07:58 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:07:58 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:07:58 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:09:37 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:09:37 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:09:37 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:09:37 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:09:37 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:09:37 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:09:37 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:09:37 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:09:37 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:09:37 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:09:37 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
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10/09/2021 - 15:09:37 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:09:37 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:09:37 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:09:37 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:09:37 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:09:37 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:09:37 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:09:37 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:09:37 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:11:17 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:11:17 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:11:17 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:11:17 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:11:17 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:11:17 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:11:17 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:11:17 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:11:17 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:11:17 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:11:17 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:11:17 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:11:17 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:11:17 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:11:17 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:11:17 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:11:17 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:11:17 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:11:17 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:11:17 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:16:17 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:16:17 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:16:17 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:16:17 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:16:17 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:16:17 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:16:17 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:16:17 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:16:17 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:16:17 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:16:17 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:16:17 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:16:17 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:16:17 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:16:17 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:16:17 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:16:17 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:16:17 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:16:17 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:16:17 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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10/09/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:22:58 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:22:58 Sistema O item 0002 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:22:58 Sistema O item 0003 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:22:58 Sistema O item 0004 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:22:58 Sistema O item 0005 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:22:58 Sistema O item 0006 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:22:58 Sistema O item 0007 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:22:58 Sistema O item 0008 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:22:58 Sistema O item 0009 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:22:58 Sistema O item 0010 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:24:37 Sistema O item 0011 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:24:37 Sistema O item 0012 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:24:37 Sistema O item 0013 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:24:37 Sistema O item 0014 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:24:37 Sistema O item 0015 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:24:37 Sistema O item 0016 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:24:37 Sistema O item 0017 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:24:37 Sistema O item 0018 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:24:37 Sistema O item 0019 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:24:37 Sistema O item 0020 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:24:52 Sistema Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:29:53.

10/09/2021 - 15:25:01 Sistema Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:30:02.

10/09/2021 - 15:25:41 Sistema Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:30:42.

10/09/2021 - 15:26:02 Sistema Para o item 0019, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:31:02.

10/09/2021 - 15:26:02 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,45

10/09/2021 - 15:26:20 Sistema O item 0021 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:26:20 Sistema O item 0022 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:26:20 Sistema O item 0023 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:26:20 Sistema O item 0024 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:26:20 Sistema O item 0025 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:26:20 Sistema O item 0026 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:26:20 Sistema O item 0027 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:26:20 Sistema O item 0028 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:26:20 Sistema O item 0029 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:26:20 Sistema O item 0030 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:26:32 Sistema Para o item 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:31:32.

10/09/2021 - 15:26:32 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 100,53

10/09/2021 - 15:26:35 Sistema Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:31:35.

10/09/2021 - 15:26:47 Sistema Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:31:48.

10/09/2021 - 15:26:56 Sistema Para o item 0016, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:31:56.
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10/09/2021 - 15:26:56 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,49, R$
6,50

10/09/2021 - 15:27:23 Sistema Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:32:23.

10/09/2021 - 15:28:17 Sistema Para o item 0024, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:33:18.

10/09/2021 - 15:28:38 Sistema Para o item 0026, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:33:38.

10/09/2021 - 15:28:38 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 12,74, R$
14,10

10/09/2021 - 15:29:24 Sistema Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:34:24.

10/09/2021 - 15:29:30 Sistema Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:34:30.

10/09/2021 - 15:29:51 Sistema Para o item 0022, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:34:51.

10/09/2021 - 15:29:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:29:53. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

10/09/2021 - 15:29:57 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:34:57.

10/09/2021 - 15:30:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:30:02. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

10/09/2021 - 15:30:09 Sistema Para o item 0021, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:35:09.

10/09/2021 - 15:30:18 Sistema Para o item 0015, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:35:19.

10/09/2021 - 15:30:18 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 8,91

10/09/2021 - 15:30:21 Sistema Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:35:21.

10/09/2021 - 15:30:21 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 43,20, R$
53,89, R$ 53,90

10/09/2021 - 15:30:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:30:42.

10/09/2021 - 15:30:42 Sistema O item 0005 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:30:54 Sistema Para o item 0020, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:35:54.

10/09/2021 - 15:30:54 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,89, R$
4,90

10/09/2021 - 15:31:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:31:02. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

10/09/2021 - 15:31:06 Sistema Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:36:06.

10/09/2021 - 15:31:06 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 14,28

10/09/2021 - 15:31:12 Sistema Para o item 0018, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:36:12.

10/09/2021 - 15:31:12 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,63

10/09/2021 - 15:31:18 Sistema O item 0031 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:31:18 Sistema O item 0032 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:31:18 Sistema O item 0033 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:31:18 Sistema O item 0034 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:31:18 Sistema O item 0035 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:31:18 Sistema O item 0036 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:31:18 Sistema O item 0037 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:31:18 Sistema O item 0038 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:31:18 Sistema O item 0039 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:31:18 Sistema O item 0040 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:31:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:31:32.

10/09/2021 - 15:31:34 Sistema O item 0011 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:31:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:31:35.

10/09/2021 - 15:31:36 Sistema O item 0006 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:31:39 Sistema Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:36:39.

10/09/2021 - 15:31:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:31:48. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

10/09/2021 - 15:31:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:31:56.

10/09/2021 - 15:31:57 Sistema O item 0016 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:32:09 Sistema Para o item 0040, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:37:10.
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10/09/2021 - 15:32:15 Sistema Para o item 0036, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:37:16.

10/09/2021 - 15:32:15 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 12,00

10/09/2021 - 15:32:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:32:23.

10/09/2021 - 15:32:24 Sistema O item 0002 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:32:32 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:32:32 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:32:32 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:32:32 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:32:32 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:32:32 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:32:32 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:32:32 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:32:32 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:32:32 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:32:32 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:32:32 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:32:32 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:32:32 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:32:32 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:32:32 Sistema O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:32:32 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:32:32 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:32:32 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:32:32 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:32:54 Sistema Para o item 0035, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:37:55.

10/09/2021 - 15:32:58 Sistema Para o item 0023, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:37:58.

10/09/2021 - 15:33:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0024 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:33:18.

10/09/2021 - 15:33:19 Sistema O item 0024 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:33:34 Sistema Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:38:34.

10/09/2021 - 15:33:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 370,00

10/09/2021 - 15:33:34 Sistema Para o item 0025, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:38:34.

10/09/2021 - 15:33:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 66,00, R$
80,00

10/09/2021 - 15:33:40 Sistema Para o item 0028, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:38:41.

10/09/2021 - 15:33:40 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 36,00, R$
39,20

10/09/2021 - 15:33:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0026 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:33:38.

10/09/2021 - 15:33:40 Sistema O item 0026 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:33:55 Sistema Para o item 0017, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:38:55.

10/09/2021 - 15:33:58 Sistema Para o item 0027, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:38:58.

10/09/2021 - 15:33:58 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 120,00

10/09/2021 - 15:34:16 Sistema Para o item 0030, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:39:16.

10/09/2021 - 15:34:16 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 32,99

10/09/2021 - 15:34:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:34:24.

10/09/2021 - 15:34:26 Sistema O item 0004 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:34:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:34:30.

10/09/2021 - 15:34:31 Sistema O item 0003 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:34:34 Sistema O item 0041 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:34:34 Sistema O item 0042 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:34:34 Sistema O item 0043 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:34:34 Sistema O item 0044 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:34:34 Sistema O item 0045 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:34:34 Sistema O item 0046 entrou em tempo aleatório.
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10/09/2021 - 15:34:34 Sistema O item 0047 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:34:34 Sistema O item 0048 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:34:34 Sistema O item 0049 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:34:34 Sistema O item 0050 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:34:34 Sistema Para o item 0033, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:39:35.

10/09/2021 - 15:34:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0022 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:34:51.

10/09/2021 - 15:34:52 Sistema O item 0022 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:34:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:34:57. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

10/09/2021 - 15:35:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0021 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:35:09.

10/09/2021 - 15:35:10 Sistema O item 0021 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:35:13 Sistema Para o item 0042, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:40:13.

10/09/2021 - 15:35:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:35:19.

10/09/2021 - 15:35:19 Sistema O item 0015 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:35:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:35:21.

10/09/2021 - 15:35:22 Sistema O item 0012 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:35:28 Sistema Para o item 0043, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:40:29.

10/09/2021 - 15:35:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:35:54.

10/09/2021 - 15:35:55 Sistema O item 0020 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:36:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:36:06.

10/09/2021 - 15:36:07 Sistema O item 0013 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:36:13 Sistema Para o item 0029, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:41:13.

10/09/2021 - 15:36:13 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 36,00

10/09/2021 - 15:36:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:36:12. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

10/09/2021 - 15:36:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:36:39. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

10/09/2021 - 15:36:53 Sistema Para o item 0032, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:41:53.

10/09/2021 - 15:36:59 Sistema Para o item 0049, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:41:59.

10/09/2021 - 15:36:59 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 9,89, R$
9,90

10/09/2021 - 15:37:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0040 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:37:10.

10/09/2021 - 15:37:11 Sistema O item 0040 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:37:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0036 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:37:16.

10/09/2021 - 15:37:17 Sistema O item 0036 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:37:31 Sistema Para o item 0048, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:42:32.

10/09/2021 - 15:37:31 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 8,14

10/09/2021 - 15:37:33 Sistema Para o item 0041, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:42:33.

10/09/2021 - 15:37:33 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,29, R$
6,30, R$ 6,48

10/09/2021 - 15:37:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0035 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:37:55. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

10/09/2021 - 15:37:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0023 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:37:58.

10/09/2021 - 15:37:59 Sistema O item 0023 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:38:20 Sistema Para o item 0044, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:43:20.

10/09/2021 - 15:38:20 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 13,49

10/09/2021 - 15:38:35 Sistema Para o item 0037, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:43:36.

10/09/2021 - 15:38:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:38:34.

10/09/2021 - 15:38:35 Sistema O item 0014 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:38:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0025 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:38:34.

10/09/2021 - 15:38:35 Sistema O item 0025 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:38:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0028 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:38:41.

10/09/2021 - 15:38:41 Sistema O item 0028 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:38:50 Sistema Para o item 0050, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:43:50.
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10/09/2021 - 15:38:50 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 11,49, R$
11,50

10/09/2021 - 15:38:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:38:55.

10/09/2021 - 15:38:56 Sistema O item 0017 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:38:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0027 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:38:58.

10/09/2021 - 15:38:59 Sistema O item 0027 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:39:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0030 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:39:16.

10/09/2021 - 15:39:17 Sistema O item 0030 foi encerrado em situação de empate.

10/09/2021 - 15:39:31 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:39:31 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:39:31 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:39:31 Sistema O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:39:31 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:39:31 Sistema O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:39:31 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:39:31 Sistema O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:39:31 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:39:31 Sistema O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:39:31 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:39:31 Sistema O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:39:31 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:39:31 Sistema O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:39:31 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:39:31 Sistema O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:39:31 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:39:31 Sistema O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:39:31 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:39:31 Sistema O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:39:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0033 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:39:35. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

10/09/2021 - 15:39:47 Sistema Para o item 0039, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:44:48.

10/09/2021 - 15:39:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 9,60, R$
17,09, R$ 17,10

10/09/2021 - 15:39:56 Sistema Para o item 0034, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:44:57.

10/09/2021 - 15:40:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0042 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:40:13.

10/09/2021 - 15:40:15 Sistema O item 0042 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:40:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0043 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:40:29.

10/09/2021 - 15:40:30 Sistema O item 0043 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:40:51 Sistema Para o item 0031, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:45:51.

10/09/2021 - 15:40:54 Sistema Para o item 0038, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:45:54.

10/09/2021 - 15:40:57 Sistema Para o item 0046, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:45:58.

10/09/2021 - 15:41:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0029 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:41:13.

10/09/2021 - 15:41:15 Sistema O item 0029 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:41:24 Sistema Para o item 0045, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:46:24.

10/09/2021 - 15:41:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0032 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:41:53. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

10/09/2021 - 15:42:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0049 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:41:59.

10/09/2021 - 15:42:00 Sistema O item 0049 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:42:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0041 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:42:33.

10/09/2021 - 15:42:33 Sistema O item 0041 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:42:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0048 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:42:32.

10/09/2021 - 15:42:33 Sistema O item 0048 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:43:21 Sistema Para o item 0047, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:48:22.

10/09/2021 - 15:43:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0044 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:43:20.

10/09/2021 - 15:43:21 Sistema O item 0044 foi encerrado.
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10/09/2021 - 15:43:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0037 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:43:36.

10/09/2021 - 15:43:36 Sistema O item 0037 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:43:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0050 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:43:50.

10/09/2021 - 15:43:51 Sistema O item 0050 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:44:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0039 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:44:48.

10/09/2021 - 15:44:49 Sistema O item 0039 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:44:51 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:44:51 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:44:51 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:44:51 Sistema O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:44:51 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:44:51 Sistema O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:44:51 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:44:51 Sistema O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:44:51 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:44:51 Sistema O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:44:51 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:44:51 Sistema O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:44:51 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:44:51 Sistema O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:44:51 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:44:51 Sistema O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:44:51 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:44:51 Sistema O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:44:51 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:44:51 Sistema O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:44:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0034 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:44:57. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

10/09/2021 - 15:45:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0031 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:45:51.

10/09/2021 - 15:45:52 Sistema O item 0031 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:45:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0038 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:45:54.

10/09/2021 - 15:45:55 Sistema O item 0038 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:45:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0046 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:45:58.

10/09/2021 - 15:45:58 Sistema O item 0046 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:46:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0045 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:46:24.

10/09/2021 - 15:46:25 Sistema O item 0045 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:47:32 Sistema O item 0051 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:47:32 Sistema O item 0052 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:47:32 Sistema O item 0053 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:47:32 Sistema O item 0054 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:47:32 Sistema O item 0055 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:47:32 Sistema O item 0056 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:47:32 Sistema O item 0057 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:47:32 Sistema O item 0058 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:47:32 Sistema O item 0059 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:47:32 Sistema O item 0060 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:48:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0047 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:48:22.

10/09/2021 - 15:48:23 Sistema O item 0047 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:49:05 Sistema Para o item 0056, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:54:05.

10/09/2021 - 15:49:05 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,38, R$
3,00

10/09/2021 - 15:49:32 Sistema Para o item 0051, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:54:33.

10/09/2021 - 15:50:37 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:50:37 Sistema O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:50:37 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:50:37 Sistema O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:50:37 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.
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10/09/2021 - 15:50:37 Sistema O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:50:37 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:50:37 Sistema O item 0084 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:50:37 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:50:37 Sistema O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:50:37 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:50:37 Sistema O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:50:37 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:50:37 Sistema O item 0087 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:50:37 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:50:37 Sistema O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:50:37 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:50:37 Sistema O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:50:37 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:50:37 Sistema O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:50:55 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:50:55 Sistema O item 0091 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:50:55 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:50:55 Sistema O item 0092 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:50:55 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:50:55 Sistema O item 0093 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:50:55 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:50:55 Sistema O item 0094 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:50:55 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:50:55 Sistema O item 0095 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:50:55 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:50:55 Sistema O item 0096 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:50:55 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:50:55 Sistema O item 0097 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:50:55 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:50:55 Sistema O item 0098 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:50:55 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:50:55 Sistema O item 0099 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:50:55 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:50:55 Sistema O item 0100 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:53:27 Sistema Para o item 0055, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:58:28.

10/09/2021 - 15:53:27 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 15,74, R$
22,00

10/09/2021 - 15:54:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0056 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:54:05.

10/09/2021 - 15:54:06 Sistema O item 0056 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:54:34 Sistema O item 0061 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:54:34 Sistema O item 0062 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:54:34 Sistema O item 0063 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:54:34 Sistema O item 0064 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:54:34 Sistema O item 0065 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:54:34 Sistema O item 0066 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:54:34 Sistema O item 0067 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:54:34 Sistema O item 0068 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:54:34 Sistema O item 0069 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:54:34 Sistema O item 0070 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:54:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0051 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:54:33.

10/09/2021 - 15:54:34 Sistema O item 0051 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:54:42 Sistema Para o item 0052, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:59:43.

10/09/2021 - 15:54:42 Sistema Para o item 0053, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:59:43.

10/09/2021 - 15:54:55 Sistema Para o item 0058, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 15:59:55.
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10/09/2021 - 15:54:55 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,00

10/09/2021 - 15:55:10 Sistema Para o item 0060, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:00:11.

10/09/2021 - 15:55:10 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,00

10/09/2021 - 15:55:34 Sistema Para o item 0059, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:00:34.

10/09/2021 - 15:55:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,00

10/09/2021 - 15:55:49 Sistema Para o item 0064, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:00:50.

10/09/2021 - 15:55:58 Sistema Para o item 0068, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:00:58.

10/09/2021 - 15:56:58 Sistema Para o item 0054, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:01:58.

10/09/2021 - 15:57:23 Sistema Para o item 0057, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:02:24.

10/09/2021 - 15:57:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,56, R$
3,00

10/09/2021 - 15:57:25 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:57:25 Sistema O item 0101 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:57:25 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:57:25 Sistema O item 0102 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:57:25 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:57:25 Sistema O item 0103 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:57:25 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:57:25 Sistema O item 0104 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:57:25 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:57:25 Sistema O item 0105 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:57:25 Sistema O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:57:25 Sistema O item 0106 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:57:25 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:57:25 Sistema O item 0107 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:57:25 Sistema O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:57:25 Sistema O item 0108 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:57:25 Sistema O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:57:25 Sistema O item 0109 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:57:25 Sistema O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 15:57:25 Sistema O item 0110 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:58:02 Sistema Para o item 0062, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:03:03.

10/09/2021 - 15:58:02 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,49

10/09/2021 - 15:58:13 Sistema Para o item 0069, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:03:13.

10/09/2021 - 15:58:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0055 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:58:28.

10/09/2021 - 15:58:28 Sistema O item 0055 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:59:26 Sistema Para o item 0065, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:04:26.

10/09/2021 - 15:59:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0052 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:59:43.

10/09/2021 - 15:59:44 Sistema O item 0052 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:59:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0053 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:59:43. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

10/09/2021 - 15:59:53 Sistema O item 0071 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:59:53 Sistema O item 0072 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:59:53 Sistema O item 0073 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:59:53 Sistema O item 0074 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:59:53 Sistema O item 0075 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:59:53 Sistema O item 0076 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:59:53 Sistema O item 0077 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:59:53 Sistema O item 0078 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:59:53 Sistema O item 0079 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:59:53 Sistema O item 0080 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 15:59:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0058 foi encerrada em 10/09/2021 às 15:59:55.

10/09/2021 - 15:59:56 Sistema O item 0058 foi encerrado.
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10/09/2021 - 16:00:05 Sistema Para o item 0066, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:05:05.

10/09/2021 - 16:00:05 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 63,00

10/09/2021 - 16:00:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0060 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:00:11.

10/09/2021 - 16:00:11 Sistema O item 0060 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:00:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0059 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:00:34.

10/09/2021 - 16:00:35 Sistema O item 0059 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:00:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0064 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:00:50.

10/09/2021 - 16:00:50 Sistema O item 0064 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:00:59 Sistema Para o item 0070, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:05:59.

10/09/2021 - 16:00:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0068 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:00:58.

10/09/2021 - 16:00:59 Sistema O item 0068 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:01:26 Sistema Para o item 0061, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:06:26.

10/09/2021 - 16:01:44 Sistema Para o item 0063, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:06:45.

10/09/2021 - 16:01:56 Sistema Para o item 0067, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:06:57.

10/09/2021 - 16:01:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0054 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:01:58.

10/09/2021 - 16:01:59 Sistema O item 0054 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:02:18 Sistema Para o item 0072, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:07:18.

10/09/2021 - 16:02:18 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 5,51, R$
7,00

10/09/2021 - 16:02:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0057 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:02:24.

10/09/2021 - 16:02:24 Sistema O item 0057 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:03:03 Sistema Para o item 0075, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:08:03.

10/09/2021 - 16:03:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0062 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:03:03.

10/09/2021 - 16:03:03 Sistema O item 0062 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:03:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0069 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:03:13.

10/09/2021 - 16:03:15 Sistema O item 0069 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:04:12 Sistema Para o item 0076, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:09:13.

10/09/2021 - 16:04:18 Sistema Para o item 0080, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:09:18.

10/09/2021 - 16:04:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0065 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:04:26.

10/09/2021 - 16:04:27 Sistema O item 0065 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:05:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0066 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:05:05.

10/09/2021 - 16:05:06 Sistema O item 0066 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:05:39 Sistema O item 0081 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:05:39 Sistema O item 0082 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:05:39 Sistema O item 0083 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:05:39 Sistema O item 0084 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:05:39 Sistema O item 0085 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:05:39 Sistema O item 0086 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:05:39 Sistema O item 0087 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:05:39 Sistema O item 0088 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:05:39 Sistema O item 0089 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:05:39 Sistema O item 0090 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:05:55 Sistema O item 0091 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:05:55 Sistema O item 0092 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:05:55 Sistema O item 0093 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:05:55 Sistema O item 0094 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:05:55 Sistema O item 0095 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:05:55 Sistema O item 0096 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:05:55 Sistema O item 0097 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:05:55 Sistema O item 0098 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:05:55 Sistema O item 0099 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:05:55 Sistema O item 0100 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:06:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0070 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:05:59.
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10/09/2021 - 16:06:01 Sistema O item 0070 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:06:13 Sistema Para o item 0073, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:11:13.

10/09/2021 - 16:06:13 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,00, R$
11,06

10/09/2021 - 16:06:28 Sistema Para o item 0091, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:11:28.

10/09/2021 - 16:06:28 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 7,80

10/09/2021 - 16:06:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0061 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:06:26.

10/09/2021 - 16:06:28 Sistema O item 0061 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:06:40 Sistema Para o item 0100, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:11:40.

10/09/2021 - 16:06:46 Sistema Para o item 0086, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:11:46.

10/09/2021 - 16:06:46 Sistema Para o item 0088, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:11:46.

10/09/2021 - 16:06:46 Sistema Para o item 0094, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:11:46.

10/09/2021 - 16:06:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0063 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:06:45.

10/09/2021 - 16:06:46 Sistema O item 0063 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:06:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0067 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:06:57.

10/09/2021 - 16:06:58 Sistema O item 0067 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:07:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0072 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:07:18.

10/09/2021 - 16:07:19 Sistema O item 0072 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:07:22 Sistema Para o item 0074, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:12:22.

10/09/2021 - 16:07:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,17, R$
6,00

10/09/2021 - 16:07:49 Sistema Para o item 0093, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:12:49.

10/09/2021 - 16:08:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0075 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:08:03.

10/09/2021 - 16:08:04 Sistema O item 0075 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:08:13 Sistema Para o item 0077, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:13:13.

10/09/2021 - 16:08:22 Sistema Para o item 0078, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:13:22.

10/09/2021 - 16:08:49 Sistema Para o item 0079, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:13:50.

10/09/2021 - 16:09:08 Sistema Para o item 0085, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:14:08.

10/09/2021 - 16:09:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0076 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:09:13.

10/09/2021 - 16:09:14 Sistema O item 0076 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:09:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0080 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:09:18.

10/09/2021 - 16:09:19 Sistema O item 0080 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:09:25 Sistema Para o item 0071, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:14:26.

10/09/2021 - 16:09:25 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,00

10/09/2021 - 16:09:31 Sistema Para o item 0097, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:14:32.

10/09/2021 - 16:10:47 Sistema Para o item 0098, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:15:47.

10/09/2021 - 16:11:11 Sistema Para o item 0087, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:16:12.

10/09/2021 - 16:11:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0073 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:11:13.

10/09/2021 - 16:11:14 Sistema O item 0073 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:11:17 Sistema Para o item 0089, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:16:17.

10/09/2021 - 16:11:20 Sistema Para o item 0082, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:16:20.

10/09/2021 - 16:11:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0091 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:11:28.

10/09/2021 - 16:11:29 Sistema O item 0091 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:11:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0100 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:11:40.

10/09/2021 - 16:11:41 Sistema O item 0100 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:11:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0086 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:11:46.

10/09/2021 - 16:11:47 Sistema O item 0086 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:11:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0088 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:11:46.
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10/09/2021 - 16:11:47 Sistema O item 0088 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:11:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0094 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:11:46.

10/09/2021 - 16:11:47 Sistema O item 0094 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:12:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0074 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:12:22.

10/09/2021 - 16:12:23 Sistema O item 0074 foi encerrado em situação de empate.

10/09/2021 - 16:12:27 Sistema O item 0101 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:12:27 Sistema O item 0102 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:12:27 Sistema O item 0103 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:12:27 Sistema O item 0104 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:12:27 Sistema O item 0105 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:12:27 Sistema O item 0106 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:12:27 Sistema O item 0107 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:12:27 Sistema O item 0108 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:12:27 Sistema O item 0109 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:12:27 Sistema O item 0110 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:12:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0093 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:12:49.

10/09/2021 - 16:12:53 Sistema O item 0093 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:13:02 Sistema Para o item 0096, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:18:03.

10/09/2021 - 16:13:05 Sistema Para o item 0108, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:18:07.

10/09/2021 - 16:13:08 Sistema Para o item 0092, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:18:10.

10/09/2021 - 16:13:15 Sistema Para o item 0084, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:18:16.

10/09/2021 - 16:13:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0077 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:13:13.

10/09/2021 - 16:13:15 Sistema O item 0077 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:13:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0078 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:13:22.

10/09/2021 - 16:13:24 Sistema O item 0078 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:13:51 Sistema Para o item 0083, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:18:51.

10/09/2021 - 16:13:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0079 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:13:50.

10/09/2021 - 16:13:51 Sistema O item 0079 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:14:06 Sistema Para o item 0095, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:19:06.

10/09/2021 - 16:14:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0085 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:14:08.

10/09/2021 - 16:14:09 Sistema O item 0085 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:14:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0071 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:14:26.

10/09/2021 - 16:14:27 Sistema O item 0071 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:14:30 Sistema Para o item 0081, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:19:30.

10/09/2021 - 16:14:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0097 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:14:32.

10/09/2021 - 16:14:33 Sistema O item 0097 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:15:09 Sistema Para o item 0110, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:20:09.

10/09/2021 - 16:15:21 Sistema Para o item 0099, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:20:21.

10/09/2021 - 16:15:27 Sistema Para o item 0103, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:20:27.

10/09/2021 - 16:15:39 Sistema Para o item 0090, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:20:39.

10/09/2021 - 16:15:39 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 36,00

10/09/2021 - 16:15:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0098 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:15:47.

10/09/2021 - 16:15:48 Sistema O item 0098 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:16:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0087 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:16:12.

10/09/2021 - 16:16:14 Sistema O item 0087 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:16:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0089 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:16:17.

10/09/2021 - 16:16:19 Sistema O item 0089 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:16:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0082 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:16:20.

10/09/2021 - 16:16:21 Sistema O item 0082 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:17:40 Sistema Para o item 0106, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:22:40.
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10/09/2021 - 16:18:01 Sistema Para o item 0109, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:23:01.

10/09/2021 - 16:18:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0096 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:18:03.

10/09/2021 - 16:18:04 Sistema O item 0096 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:18:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0108 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:18:07.

10/09/2021 - 16:18:07 Sistema O item 0108 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:18:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0092 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:18:10.

10/09/2021 - 16:18:10 Sistema O item 0092 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:18:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0084 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:18:16.

10/09/2021 - 16:18:16 Sistema O item 0084 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:18:28 Sistema Para o item 0104, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:23:29.

10/09/2021 - 16:18:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0083 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:18:51.

10/09/2021 - 16:18:52 Sistema O item 0083 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:18:58 Sistema O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:18:58 Sistema O item 0111 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:18:58 Sistema O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:18:58 Sistema O item 0112 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:18:58 Sistema O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:18:58 Sistema O item 0113 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:18:58 Sistema O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:18:58 Sistema O item 0114 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:18:58 Sistema O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:18:58 Sistema O item 0115 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:18:58 Sistema O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:18:58 Sistema O item 0116 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:18:58 Sistema O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:18:58 Sistema O item 0117 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:18:58 Sistema O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:18:58 Sistema O item 0118 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:18:58 Sistema O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:18:58 Sistema O item 0119 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:18:58 Sistema O item 0120 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:18:58 Sistema O item 0120 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:19:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0095 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:19:06.

10/09/2021 - 16:19:07 Sistema O item 0095 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:19:16 Sistema Para o item 0105, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:24:16.

10/09/2021 - 16:19:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0081 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:19:30.

10/09/2021 - 16:19:31 Sistema O item 0081 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:19:49 Sistema Para o item 0102, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:24:50.

10/09/2021 - 16:20:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0110 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:20:09.

10/09/2021 - 16:20:11 Sistema O item 0110 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:20:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0099 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:20:21.

10/09/2021 - 16:20:22 Sistema O item 0099 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:20:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0103 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:20:27.

10/09/2021 - 16:20:28 Sistema O item 0103 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:20:35 Sistema O item 0121 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:20:35 Sistema O item 0121 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:20:35 Sistema O item 0122 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:20:35 Sistema O item 0122 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:20:35 Sistema O item 0123 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:20:35 Sistema O item 0123 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:20:35 Sistema O item 0124 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:20:35 Sistema O item 0124 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:20:35 Sistema O item 0125 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:20:35 Sistema O item 0125 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:20:35 Sistema O item 0126 foi aberto pelo pregoeiro.
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10/09/2021 - 16:20:35 Sistema O item 0126 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:20:35 Sistema O item 0127 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:20:35 Sistema O item 0127 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:20:35 Sistema O item 0128 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:20:35 Sistema O item 0128 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:20:35 Sistema O item 0129 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:20:35 Sistema O item 0129 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:20:35 Sistema O item 0130 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:20:35 Sistema O item 0130 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:20:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0090 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:20:39.

10/09/2021 - 16:20:41 Sistema O item 0090 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:21:35 Sistema Para o item 0107, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:26:35.

10/09/2021 - 16:22:15 Sistema Para o item 0101, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:27:15.

10/09/2021 - 16:22:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0106 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:22:40.

10/09/2021 - 16:22:41 Sistema O item 0106 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:23:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0109 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:23:01.

10/09/2021 - 16:23:02 Sistema O item 0109 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:23:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0104 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:23:29.

10/09/2021 - 16:23:29 Sistema O item 0104 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:23:51 Sistema O item 0131 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:23:51 Sistema O item 0131 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:23:51 Sistema O item 0132 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:23:51 Sistema O item 0132 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:23:51 Sistema O item 0133 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:23:51 Sistema O item 0133 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:23:51 Sistema O item 0134 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:23:51 Sistema O item 0134 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:23:51 Sistema O item 0135 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:23:51 Sistema O item 0135 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:23:51 Sistema O item 0136 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:23:51 Sistema O item 0136 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:23:51 Sistema O item 0137 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:23:51 Sistema O item 0137 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:23:51 Sistema O item 0138 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:23:51 Sistema O item 0138 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:23:51 Sistema O item 0139 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:23:51 Sistema O item 0139 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:23:51 Sistema O item 0140 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:23:51 Sistema O item 0140 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:24:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0105 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:24:16.

10/09/2021 - 16:24:18 Sistema O item 0105 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:24:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0102 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:24:50.

10/09/2021 - 16:24:51 Sistema O item 0102 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:26:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0107 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:26:35.

10/09/2021 - 16:26:36 Sistema O item 0107 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:27:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0101 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:27:15.

10/09/2021 - 16:27:15 Sistema O item 0101 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:30:35 Sistema O item 0141 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:30:35 Sistema O item 0141 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:30:35 Sistema O item 0142 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:30:35 Sistema O item 0142 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:30:35 Sistema O item 0143 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:30:35 Sistema O item 0143 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:30:35 Sistema O item 0144 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:30:35 Sistema O item 0144 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:30:35 Sistema O item 0145 foi aberto pelo pregoeiro.
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10/09/2021 - 16:30:35 Sistema O item 0145 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:30:35 Sistema O item 0146 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:30:35 Sistema O item 0146 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:30:35 Sistema O item 0147 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:30:35 Sistema O item 0147 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:30:35 Sistema O item 0148 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:30:35 Sistema O item 0148 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:30:35 Sistema O item 0149 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:30:35 Sistema O item 0149 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:30:35 Sistema O item 0150 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:30:35 Sistema O item 0150 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:33:59 Sistema O item 0111 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:33:59 Sistema O item 0112 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:33:59 Sistema O item 0113 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:33:59 Sistema O item 0114 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:33:59 Sistema O item 0115 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:33:59 Sistema O item 0116 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:33:59 Sistema O item 0117 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:33:59 Sistema O item 0118 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:33:59 Sistema O item 0119 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:33:59 Sistema O item 0120 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:34:41 Sistema Para o item 0119, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:39:42.

10/09/2021 - 16:34:43 Sistema O item 0151 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:34:43 Sistema O item 0151 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:34:43 Sistema O item 0152 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:34:43 Sistema O item 0152 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:34:43 Sistema O item 0153 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:34:43 Sistema O item 0153 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:34:43 Sistema O item 0154 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:34:43 Sistema O item 0154 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:34:43 Sistema O item 0155 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:34:43 Sistema O item 0155 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:34:43 Sistema O item 0156 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:34:43 Sistema O item 0156 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:34:43 Sistema O item 0157 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:34:43 Sistema O item 0157 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:34:43 Sistema O item 0158 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:34:43 Sistema O item 0158 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:34:43 Sistema O item 0159 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:34:43 Sistema O item 0159 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:34:43 Sistema O item 0160 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:34:43 Sistema O item 0160 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:35:27 Sistema Para o item 0118, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:40:27.

10/09/2021 - 16:35:36 Sistema O item 0121 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:35:36 Sistema O item 0122 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:35:36 Sistema O item 0123 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:35:36 Sistema O item 0124 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:35:36 Sistema O item 0125 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:35:36 Sistema O item 0126 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:35:36 Sistema O item 0127 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:35:36 Sistema O item 0128 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:35:36 Sistema O item 0129 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:35:36 Sistema O item 0130 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:35:51 Sistema Para o item 0112, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:40:51.

10/09/2021 - 16:36:12 Sistema Para o item 0129, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:41:12.
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10/09/2021 - 16:36:12 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 22,40

10/09/2021 - 16:38:51 Sistema O item 0131 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:38:51 Sistema O item 0132 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:38:51 Sistema O item 0133 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:38:51 Sistema O item 0134 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:38:51 Sistema O item 0135 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:38:51 Sistema O item 0136 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:38:51 Sistema O item 0137 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:38:51 Sistema O item 0138 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:38:51 Sistema O item 0139 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:38:51 Sistema O item 0140 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:38:51 Sistema Para o item 0113, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:43:52.

10/09/2021 - 16:39:28 Sistema Para o item 0125, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:44:28.

10/09/2021 - 16:39:34 Sistema Para o item 0139, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:44:34.

10/09/2021 - 16:39:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0119 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:39:42.

10/09/2021 - 16:39:43 Sistema O item 0119 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:39:49 Sistema Para o item 0130, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:44:49.

10/09/2021 - 16:39:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,65

10/09/2021 - 16:40:07 Sistema Para o item 0127, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:45:07.

10/09/2021 - 16:40:07 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 8,00

10/09/2021 - 16:40:16 Sistema Para o item 0134, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:45:16.

10/09/2021 - 16:40:16 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 14,01

10/09/2021 - 16:40:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0118 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:40:27.

10/09/2021 - 16:40:28 Sistema O item 0118 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:40:31 Sistema Para o item 0123, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:45:31.

10/09/2021 - 16:40:31 Sistema Para o item 0135, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:45:31.

10/09/2021 - 16:40:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0112 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:40:51.

10/09/2021 - 16:40:52 Sistema O item 0112 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:41:13 Sistema Para o item 0128, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:46:13.

10/09/2021 - 16:41:13 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 9,00

10/09/2021 - 16:41:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0129 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:41:12.

10/09/2021 - 16:41:13 Sistema O item 0129 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:41:26 Sistema Para o item 0117, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:46:26.

10/09/2021 - 16:41:28 Sistema Para o item 0132, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:46:29.

10/09/2021 - 16:41:28 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,25

10/09/2021 - 16:41:49 Sistema Para o item 0121, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:46:49.

10/09/2021 - 16:41:52 Sistema Para o item 0120, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:46:52.

10/09/2021 - 16:42:50 Sistema Para o item 0116, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:47:50.

10/09/2021 - 16:43:29 Sistema Para o item 0111, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:48:29.

10/09/2021 - 16:43:29 Sistema Para o item 0114, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:48:29.

10/09/2021 - 16:43:41 Sistema Para o item 0115, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:48:41.

10/09/2021 - 16:43:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0113 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:43:52.

10/09/2021 - 16:43:53 Sistema O item 0113 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:44:02 Sistema Para o item 0126, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:49:02.

10/09/2021 - 16:44:11 Sistema Para o item 0122, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:49:11.

10/09/2021 - 16:44:14 Sistema Para o item 0140, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:49:15.
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10/09/2021 - 16:44:23 Sistema Para o item 0137, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:49:23.

10/09/2021 - 16:44:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0125 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:44:28.

10/09/2021 - 16:44:29 Sistema O item 0125 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:44:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0139 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:44:34.

10/09/2021 - 16:44:35 Sistema O item 0139 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:44:47 Sistema Para o item 0136, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:49:47.

10/09/2021 - 16:44:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0130 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:44:49.

10/09/2021 - 16:44:50 Sistema O item 0130 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:45:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0127 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:45:07.

10/09/2021 - 16:45:08 Sistema O item 0127 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:45:11 Sistema Para o item 0124, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:50:11.

10/09/2021 - 16:45:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0134 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:45:16.

10/09/2021 - 16:45:17 Sistema O item 0134 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:45:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0123 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:45:31.

10/09/2021 - 16:45:32 Sistema O item 0123 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:45:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0135 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:45:31.

10/09/2021 - 16:45:32 Sistema O item 0135 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:45:35 Sistema O item 0141 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:45:35 Sistema O item 0142 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:45:35 Sistema O item 0143 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:45:35 Sistema O item 0144 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:45:35 Sistema O item 0145 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:45:35 Sistema O item 0146 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:45:35 Sistema O item 0147 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:45:35 Sistema O item 0148 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:45:35 Sistema O item 0149 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:45:35 Sistema O item 0150 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:45:38 Sistema Para o item 0131, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:50:39.

10/09/2021 - 16:46:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0128 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:46:13.

10/09/2021 - 16:46:15 Sistema O item 0128 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:46:18 Sistema O item 0161 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:46:18 Sistema O item 0161 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:46:18 Sistema O item 0162 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:46:18 Sistema O item 0162 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:46:18 Sistema O item 0163 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:46:18 Sistema O item 0163 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:46:18 Sistema O item 0164 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:46:18 Sistema O item 0164 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:46:18 Sistema O item 0165 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:46:18 Sistema O item 0165 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:46:18 Sistema O item 0166 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:46:18 Sistema O item 0166 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:46:18 Sistema O item 0167 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:46:18 Sistema O item 0167 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:46:18 Sistema O item 0168 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:46:18 Sistema O item 0168 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:46:18 Sistema O item 0169 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:46:18 Sistema O item 0169 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:46:18 Sistema O item 0170 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:46:18 Sistema O item 0170 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:46:21 Sistema Para o item 0133, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:51:21.

10/09/2021 - 16:46:21 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 7,32

10/09/2021 - 16:46:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0117 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:46:26.

10/09/2021 - 16:46:27 Sistema O item 0117 foi encerrado.
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10/09/2021 - 16:46:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0132 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:46:29.

10/09/2021 - 16:46:30 Sistema O item 0132 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:46:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0121 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:46:49.

10/09/2021 - 16:46:51 Sistema O item 0121 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:46:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0120 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:46:52.

10/09/2021 - 16:46:54 Sistema O item 0120 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:47:51 Sistema Para o item 0148, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:52:51.

10/09/2021 - 16:47:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0116 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:47:50.

10/09/2021 - 16:47:51 Sistema O item 0116 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:48:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0111 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:48:29.

10/09/2021 - 16:48:30 Sistema O item 0111 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:48:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0114 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:48:29.

10/09/2021 - 16:48:30 Sistema O item 0114 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:48:36 Sistema Para o item 0138, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:53:36.

10/09/2021 - 16:48:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0115 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:48:41.

10/09/2021 - 16:48:42 Sistema O item 0115 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:48:51 Sistema Para o item 0149, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:53:51.

10/09/2021 - 16:49:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0126 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:49:02.

10/09/2021 - 16:49:03 Sistema O item 0126 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:49:12 Sistema Para o item 0144, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:54:13.

10/09/2021 - 16:49:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0122 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:49:11. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

10/09/2021 - 16:49:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0140 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:49:15.

10/09/2021 - 16:49:15 Sistema O item 0140 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:49:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0137 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:49:23.

10/09/2021 - 16:49:24 Sistema O item 0137 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:49:36 Sistema Para o item 0147, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:54:37.

10/09/2021 - 16:49:45 Sistema O item 0151 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:49:45 Sistema O item 0152 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:49:45 Sistema O item 0153 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:49:45 Sistema O item 0154 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:49:45 Sistema O item 0155 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:49:45 Sistema O item 0156 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:49:45 Sistema O item 0157 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:49:45 Sistema O item 0158 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:49:45 Sistema O item 0159 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:49:45 Sistema O item 0160 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 16:49:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0136 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:49:47.

10/09/2021 - 16:49:48 Sistema O item 0136 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:50:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0124 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:50:11.

10/09/2021 - 16:50:13 Sistema O item 0124 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:50:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0131 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:50:39.

10/09/2021 - 16:50:40 Sistema O item 0131 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:50:52 Sistema Para o item 0151, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:55:52.

10/09/2021 - 16:51:10 Sistema Para o item 0150, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:56:12.

10/09/2021 - 16:51:10 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 9,50

10/09/2021 - 16:51:10 Sistema Para o item 0159, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:56:12.

10/09/2021 - 16:51:10 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 31,00

10/09/2021 - 16:51:16 Sistema Para o item 0152, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:56:16.

10/09/2021 - 16:51:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0133 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:51:21.

10/09/2021 - 16:51:22 Sistema O item 0133 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:51:25 Sistema Para o item 0154, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:56:25.
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10/09/2021 - 16:51:45 Sistema O item 0171 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:51:45 Sistema O item 0171 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:51:45 Sistema O item 0172 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:51:45 Sistema O item 0172 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:51:45 Sistema O item 0173 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:51:45 Sistema O item 0173 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:51:45 Sistema O item 0174 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:51:45 Sistema O item 0174 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:51:45 Sistema O item 0175 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:51:45 Sistema O item 0175 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:51:45 Sistema O item 0176 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:51:45 Sistema O item 0176 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:51:45 Sistema O item 0177 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:51:45 Sistema O item 0177 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:51:45 Sistema O item 0178 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:51:45 Sistema O item 0178 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:51:45 Sistema O item 0179 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:51:45 Sistema O item 0179 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:51:45 Sistema O item 0180 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:51:45 Sistema O item 0180 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:52:04 Sistema Para o item 0141, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:57:04.

10/09/2021 - 16:52:22 Sistema Para o item 0143, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:57:22.

10/09/2021 - 16:52:49 Sistema Para o item 0145, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:57:49.

10/09/2021 - 16:52:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0148 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:52:51.

10/09/2021 - 16:52:52 Sistema O item 0148 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:53:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0138 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:53:36.

10/09/2021 - 16:53:37 Sistema O item 0138 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:53:40 Sistema Para o item 0153, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:58:41.

10/09/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0181 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0181 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0182 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0182 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0183 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0183 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0184 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0184 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0185 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0185 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0186 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0186 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0187 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0187 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0188 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0188 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0189 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0189 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0190 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0190 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 16:53:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0149 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:53:51.

10/09/2021 - 16:53:53 Sistema O item 0149 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:54:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0144 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:54:13.

10/09/2021 - 16:54:14 Sistema O item 0144 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:54:23 Sistema Para o item 0142, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:59:23.

10/09/2021 - 16:54:26 Sistema Para o item 0158, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 16:59:26.
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10/09/2021 - 16:54:26 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 20,00

10/09/2021 - 16:54:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0147 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:54:37.

10/09/2021 - 16:54:38 Sistema O item 0147 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:55:20 Sistema Para o item 0146, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:00:20.

10/09/2021 - 16:55:41 Sistema Para o item 0156, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:00:41.

10/09/2021 - 16:55:47 Sistema Para o item 0155, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:00:47.

10/09/2021 - 16:55:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0151 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:55:52.

10/09/2021 - 16:55:53 Sistema O item 0151 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:56:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0150 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:56:12.

10/09/2021 - 16:56:14 Sistema O item 0150 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:56:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0159 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:56:12.

10/09/2021 - 16:56:14 Sistema O item 0159 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:56:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0152 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:56:16.

10/09/2021 - 16:56:17 Sistema O item 0152 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:56:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0154 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:56:25.

10/09/2021 - 16:56:26 Sistema O item 0154 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:56:32 Sistema Para o item 0157, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:01:32.

10/09/2021 - 16:57:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0141 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:57:04.

10/09/2021 - 16:57:05 Sistema O item 0141 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:57:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0143 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:57:22.

10/09/2021 - 16:57:24 Sistema O item 0143 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:57:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0145 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:57:49.

10/09/2021 - 16:57:51 Sistema O item 0145 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:58:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0153 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:58:41.

10/09/2021 - 16:58:42 Sistema O item 0153 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:59:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0142 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:59:23.

10/09/2021 - 16:59:24 Sistema O item 0142 foi encerrado.

10/09/2021 - 16:59:27 Sistema Para o item 0160, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:04:27.

10/09/2021 - 16:59:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0158 foi encerrada em 10/09/2021 às 16:59:26.

10/09/2021 - 16:59:27 Sistema O item 0158 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:00:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0146 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:00:20.

10/09/2021 - 17:00:21 Sistema O item 0146 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:00:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0156 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:00:41.

10/09/2021 - 17:00:42 Sistema O item 0156 foi encerrado em situação de empate.

10/09/2021 - 17:00:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0155 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:00:47.

10/09/2021 - 17:00:48 Sistema O item 0155 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:01:19 Sistema O item 0161 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:01:19 Sistema O item 0162 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:01:19 Sistema O item 0163 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:01:19 Sistema O item 0164 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:01:19 Sistema O item 0165 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:01:19 Sistema O item 0166 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:01:19 Sistema O item 0167 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:01:19 Sistema O item 0168 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:01:19 Sistema O item 0169 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:01:19 Sistema O item 0170 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:01:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0157 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:01:32.

10/09/2021 - 17:01:34 Sistema O item 0157 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:01:58 Sistema Para o item 0167, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:06:58.

10/09/2021 - 17:01:58 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 60,00

10/09/2021 - 17:02:01 Sistema Para o item 0168, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:07:01.

10/09/2021 - 17:02:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 11,25

10/09/2021 - 17:02:16 Sistema Para o item 0169, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:07:16.
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10/09/2021 - 17:02:16 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 5,25

10/09/2021 - 17:02:25 Sistema Para o item 0166, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:07:25.

10/09/2021 - 17:04:19 Sistema Para o item 0163, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:09:19.

10/09/2021 - 17:04:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0160 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:04:27.

10/09/2021 - 17:04:28 Sistema O item 0160 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:06:47 Sistema O item 0171 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:06:47 Sistema O item 0172 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:06:47 Sistema O item 0173 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:06:47 Sistema O item 0174 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:06:47 Sistema O item 0175 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:06:47 Sistema O item 0176 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:06:47 Sistema O item 0177 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:06:47 Sistema O item 0178 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:06:47 Sistema O item 0179 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:06:47 Sistema O item 0180 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:06:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0167 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:06:58.

10/09/2021 - 17:06:59 Sistema O item 0167 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:07:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0168 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:07:01.

10/09/2021 - 17:07:02 Sistema O item 0168 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:07:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0169 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:07:16.

10/09/2021 - 17:07:17 Sistema O item 0169 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:07:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0166 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:07:25.

10/09/2021 - 17:07:26 Sistema O item 0166 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:08:08 Sistema Para o item 0161, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:13:09.

10/09/2021 - 17:08:08 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,50

10/09/2021 - 17:08:17 Sistema Para o item 0162, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:13:18.

10/09/2021 - 17:08:17 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 36,70

10/09/2021 - 17:08:36 Sistema Para o item 0174, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:13:36.

10/09/2021 - 17:08:36 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 33,00, R$
45,00

10/09/2021 - 17:08:51 Sistema O item 0181 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:08:51 Sistema O item 0182 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:08:51 Sistema O item 0183 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:08:51 Sistema O item 0184 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:08:51 Sistema O item 0185 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:08:51 Sistema O item 0186 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:08:51 Sistema O item 0187 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:08:51 Sistema O item 0188 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:08:51 Sistema O item 0189 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:08:51 Sistema O item 0190 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:09:15 Sistema Para o item 0164, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:14:15.

10/09/2021 - 17:09:21 Sistema Para o item 0178, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:14:21.

10/09/2021 - 17:09:21 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 54,00

10/09/2021 - 17:09:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0163 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:09:19.

10/09/2021 - 17:09:21 Sistema O item 0163 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:09:54 Sistema Para o item 0165, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:14:54.

10/09/2021 - 17:10:06 Sistema Para o item 0173, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:15:06.

10/09/2021 - 17:10:06 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 33,00, R$
45,00

10/09/2021 - 17:10:24 Sistema Para o item 0170, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:15:24.

10/09/2021 - 17:10:24 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 92,00

10/09/2021 - 17:10:24 Sistema Para o item 0176, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:15:24.
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10/09/2021 - 17:10:24 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 44,99, R$
45,00

10/09/2021 - 17:10:27 Sistema Para o item 0179, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:15:27.

10/09/2021 - 17:12:52 Sistema Para o item 0188, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:17:52.

10/09/2021 - 17:12:52 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,10, R$
9,00

10/09/2021 - 17:13:10 Sistema Para o item 0190, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:18:11.

10/09/2021 - 17:13:10 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 43,00

10/09/2021 - 17:13:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0161 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:13:09.

10/09/2021 - 17:13:10 Sistema O item 0161 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:13:13 Sistema Para o item 0185, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:18:13.

10/09/2021 - 17:13:16 Sistema Para o item 0171, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:18:16.

10/09/2021 - 17:13:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0162 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:13:18.

10/09/2021 - 17:13:19 Sistema O item 0162 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:13:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0174 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:13:36.

10/09/2021 - 17:13:37 Sistema O item 0174 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:13:53 Sistema Para o item 0177, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:18:53.

10/09/2021 - 17:13:58 Sistema Para o item 0175, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:18:58.

10/09/2021 - 17:14:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0164 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:14:15.

10/09/2021 - 17:14:16 Sistema O item 0164 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:14:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0178 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:14:21.

10/09/2021 - 17:14:22 Sistema O item 0178 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:14:34 Sistema O item 0191 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:14:34 Sistema O item 0191 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:14:34 Sistema O item 0192 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:14:34 Sistema O item 0192 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:14:34 Sistema O item 0193 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:14:34 Sistema O item 0193 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:14:34 Sistema O item 0194 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:14:34 Sistema O item 0194 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:14:34 Sistema O item 0195 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:14:34 Sistema O item 0195 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:14:34 Sistema O item 0196 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:14:34 Sistema O item 0196 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:14:34 Sistema O item 0197 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:14:34 Sistema O item 0197 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:14:34 Sistema O item 0198 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:14:34 Sistema O item 0198 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:14:34 Sistema O item 0199 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:14:34 Sistema O item 0199 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:14:34 Sistema O item 0200 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:14:34 Sistema O item 0200 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:14:52 Sistema O item 0201 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:14:52 Sistema O item 0201 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:14:52 Sistema O item 0202 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:14:52 Sistema O item 0202 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:14:52 Sistema O item 0203 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:14:52 Sistema O item 0203 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:14:52 Sistema O item 0204 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:14:52 Sistema O item 0204 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:14:52 Sistema O item 0205 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:14:52 Sistema O item 0205 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:14:52 Sistema O item 0206 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:14:52 Sistema O item 0206 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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10/09/2021 - 17:14:52 Sistema O item 0207 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:14:52 Sistema O item 0207 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:14:52 Sistema O item 0208 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:14:52 Sistema O item 0208 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:14:52 Sistema O item 0209 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:14:52 Sistema O item 0209 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:14:52 Sistema O item 0210 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:14:52 Sistema O item 0210 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:14:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0165 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:14:54.

10/09/2021 - 17:14:55 Sistema O item 0165 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:14:58 Sistema Para o item 0172, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:19:58.

10/09/2021 - 17:14:58 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 33,00, R$
45,00

10/09/2021 - 17:15:02 Sistema O item 0211 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:15:02 Sistema O item 0211 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:15:02 Sistema O item 0212 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:15:02 Sistema O item 0212 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:15:02 Sistema O item 0213 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:15:02 Sistema O item 0213 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:15:02 Sistema O item 0214 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:15:02 Sistema O item 0214 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:15:02 Sistema O item 0215 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:15:02 Sistema O item 0215 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:15:02 Sistema O item 0216 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:15:02 Sistema O item 0216 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:15:02 Sistema O item 0217 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:15:02 Sistema O item 0217 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:15:02 Sistema O item 0218 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:15:02 Sistema O item 0218 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:15:02 Sistema O item 0219 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:15:02 Sistema O item 0219 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:15:02 Sistema O item 0220 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:15:02 Sistema O item 0220 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:15:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0173 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:15:06.

10/09/2021 - 17:15:07 Sistema O item 0173 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:15:11 Sistema O item 0221 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:15:11 Sistema O item 0221 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:15:11 Sistema O item 0222 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:15:11 Sistema O item 0222 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:15:11 Sistema O item 0223 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:15:11 Sistema O item 0223 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:15:11 Sistema O item 0224 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:15:11 Sistema O item 0224 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:15:11 Sistema O item 0225 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:15:11 Sistema O item 0225 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:15:11 Sistema O item 0226 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:15:11 Sistema O item 0226 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:15:11 Sistema O item 0227 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:15:11 Sistema O item 0227 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:15:11 Sistema O item 0228 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:15:11 Sistema O item 0228 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:15:11 Sistema O item 0229 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:15:11 Sistema O item 0229 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:15:11 Sistema O item 0230 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:15:11 Sistema O item 0230 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:15:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0170 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:15:24.

10/09/2021 - 17:15:25 Sistema O item 0170 foi encerrado.
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10/09/2021 - 17:15:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0176 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:15:24.

10/09/2021 - 17:15:25 Sistema O item 0176 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:15:28 Sistema Para o item 0187, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:20:29.

10/09/2021 - 17:15:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0179 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:15:27.

10/09/2021 - 17:15:28 Sistema O item 0179 foi encerrado em situação de empate.

10/09/2021 - 17:15:37 Sistema Para o item 0180, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:20:38.

10/09/2021 - 17:17:17 Sistema Para o item 0183, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:22:17.

10/09/2021 - 17:17:17 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 146,00

10/09/2021 - 17:17:38 Sistema Para o item 0186, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:22:38.

10/09/2021 - 17:17:50 Sistema Para o item 0182, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:22:50.

10/09/2021 - 17:17:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0188 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:17:52.

10/09/2021 - 17:17:53 Sistema O item 0188 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:17:59 Sistema Para o item 0181, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:22:59.

10/09/2021 - 17:18:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0190 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:18:11.

10/09/2021 - 17:18:11 Sistema O item 0190 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:18:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0185 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:18:13.

10/09/2021 - 17:18:14 Sistema O item 0185 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:18:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0171 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:18:16.

10/09/2021 - 17:18:18 Sistema O item 0171 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:18:44 Sistema Para o item 0184, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:23:44.

10/09/2021 - 17:18:44 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 46,00, R$
67,50

10/09/2021 - 17:18:47 Sistema Para o item 0189, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:23:47.

10/09/2021 - 17:18:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0177 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:18:53.

10/09/2021 - 17:18:53 Sistema O item 0177 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:18:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0175 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:18:58.

10/09/2021 - 17:18:59 Sistema O item 0175 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:20:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0172 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:19:58.

10/09/2021 - 17:20:00 Sistema O item 0172 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:20:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0187 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:20:29.

10/09/2021 - 17:20:30 Sistema O item 0187 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:20:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0180 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:20:38.

10/09/2021 - 17:20:39 Sistema O item 0180 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:22:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0183 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:22:17.

10/09/2021 - 17:22:18 Sistema O item 0183 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:22:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0186 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:22:38.

10/09/2021 - 17:22:39 Sistema O item 0186 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:22:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0182 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:22:50.

10/09/2021 - 17:22:51 Sistema O item 0182 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:23:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0181 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:22:59.

10/09/2021 - 17:23:00 Sistema O item 0181 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:23:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0184 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:23:44.

10/09/2021 - 17:23:46 Sistema O item 0184 foi encerrado em situação de empate.

10/09/2021 - 17:23:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0189 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:23:47.

10/09/2021 - 17:23:49 Sistema O item 0189 foi encerrado em situação de empate.

10/09/2021 - 17:29:35 Sistema O item 0191 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:29:35 Sistema O item 0192 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:29:35 Sistema O item 0193 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:29:35 Sistema O item 0194 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:29:35 Sistema O item 0195 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:29:35 Sistema O item 0196 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:29:35 Sistema O item 0197 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:29:35 Sistema O item 0198 entrou em tempo aleatório.
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10/09/2021 - 17:29:35 Sistema O item 0199 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:29:35 Sistema O item 0200 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:29:53 Sistema O item 0201 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:29:53 Sistema O item 0202 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:29:53 Sistema O item 0203 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:29:53 Sistema O item 0204 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:29:53 Sistema O item 0205 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:29:53 Sistema O item 0206 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:29:53 Sistema O item 0207 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:29:53 Sistema O item 0208 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:29:53 Sistema O item 0209 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:29:53 Sistema O item 0210 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:30:02 Sistema O item 0211 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:30:02 Sistema O item 0212 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:30:02 Sistema O item 0213 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:30:02 Sistema O item 0214 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:30:02 Sistema O item 0215 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:30:02 Sistema O item 0216 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:30:02 Sistema O item 0217 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:30:02 Sistema O item 0218 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:30:02 Sistema O item 0219 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:30:02 Sistema O item 0220 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:30:11 Sistema O item 0221 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:30:11 Sistema O item 0222 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:30:11 Sistema O item 0223 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:30:11 Sistema O item 0224 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:30:11 Sistema O item 0225 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:30:11 Sistema O item 0226 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:30:11 Sistema O item 0227 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:30:11 Sistema O item 0228 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:30:11 Sistema O item 0229 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:30:11 Sistema O item 0230 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:30:29 Sistema Para o item 0192, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:35:30.

10/09/2021 - 17:30:29 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,00

10/09/2021 - 17:30:54 Sistema Para o item 0210, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:35:54.

10/09/2021 - 17:30:54 Sistema Para o item 0218, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:35:54.

10/09/2021 - 17:30:54 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 13,09

10/09/2021 - 17:31:12 Sistema Para o item 0224, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:36:12.

10/09/2021 - 17:31:12 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 14,77, R$
14,78

10/09/2021 - 17:31:51 Sistema Para o item 0211, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:36:51.

10/09/2021 - 17:31:54 Sistema Para o item 0220, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:36:54.

10/09/2021 - 17:32:06 Sistema Para o item 0197, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:37:06.

10/09/2021 - 17:32:09 Sistema Para o item 0215, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:37:09.

10/09/2021 - 17:32:09 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,70

10/09/2021 - 17:32:21 Sistema Para o item 0200, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:37:21.

10/09/2021 - 17:32:30 Sistema Para o item 0204, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:37:30.

10/09/2021 - 17:32:30 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 11,50

10/09/2021 - 17:32:48 Sistema Para o item 0214, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:37:48.

10/09/2021 - 17:32:48 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,26

10/09/2021 - 17:33:03 Sistema Para o item 0228, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:38:03.
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10/09/2021 - 17:33:03 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 16,49

10/09/2021 - 17:33:09 Sistema Para o item 0198, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:38:10.

10/09/2021 - 17:33:15 Sistema Para o item 0208, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:38:15.

10/09/2021 - 17:33:15 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 12,74

10/09/2021 - 17:33:15 Sistema Para o item 0209, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:38:15.

10/09/2021 - 17:33:21 Sistema Para o item 0213, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:38:21.

10/09/2021 - 17:33:21 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,20

10/09/2021 - 17:33:42 Sistema Para o item 0227, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:38:43.

10/09/2021 - 17:33:48 Sistema Para o item 0206, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:38:48.

10/09/2021 - 17:33:51 Sistema Para o item 0194, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:38:51.

10/09/2021 - 17:33:51 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 15,50

10/09/2021 - 17:34:34 Sistema Para o item 0212, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:39:34.

10/09/2021 - 17:34:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,99

10/09/2021 - 17:34:58 Sistema Para o item 0191, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:39:58.

10/09/2021 - 17:34:58 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 13,00

10/09/2021 - 17:35:01 Sistema Para o item 0217, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:40:01.

10/09/2021 - 17:35:25 Sistema Para o item 0216, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:40:25.

10/09/2021 - 17:35:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0192 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:35:30.

10/09/2021 - 17:35:31 Sistema O item 0192 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:35:40 Sistema Para o item 0203, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:40:40.

10/09/2021 - 17:35:40 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 13,14

10/09/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0231 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0231 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0232 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0232 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0233 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0233 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0234 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0234 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0235 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0235 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0236 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0236 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0237 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0237 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0238 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0238 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0239 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0239 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0240 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:35:41 Sistema O item 0240 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:35:52 Sistema Para o item 0205, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:40:52.

10/09/2021 - 17:35:52 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 7,60, R$
12,25

10/09/2021 - 17:35:55 Sistema Para o item 0219, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:40:55.

10/09/2021 - 17:35:55 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,99, R$
8,00

10/09/2021 - 17:35:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0210 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:35:54.

10/09/2021 - 17:35:55 Sistema O item 0210 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:35:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0218 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:35:54.
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10/09/2021 - 17:35:55 Sistema O item 0218 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:35:56 Sistema O item 0241 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:35:56 Sistema O item 0241 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:35:56 Sistema O item 0242 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:35:56 Sistema O item 0242 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:35:56 Sistema O item 0243 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:35:56 Sistema O item 0243 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:35:56 Sistema O item 0244 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:35:56 Sistema O item 0244 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:35:56 Sistema O item 0245 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:35:56 Sistema O item 0245 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:35:56 Sistema O item 0246 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:35:56 Sistema O item 0246 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:35:56 Sistema O item 0247 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:35:56 Sistema O item 0247 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:35:56 Sistema O item 0248 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:35:56 Sistema O item 0248 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:35:56 Sistema O item 0249 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:35:56 Sistema O item 0249 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:35:56 Sistema O item 0250 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:35:56 Sistema O item 0250 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:35:58 Sistema Para o item 0223, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:40:58.

10/09/2021 - 17:35:58 Sistema Para o item 0226, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:40:58.

10/09/2021 - 17:36:08 Sistema O item 0251 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:36:08 Sistema O item 0251 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:36:08 Sistema O item 0252 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:36:08 Sistema O item 0252 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:36:08 Sistema O item 0253 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:36:08 Sistema O item 0253 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:36:08 Sistema O item 0254 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:36:08 Sistema O item 0254 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:36:08 Sistema O item 0255 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:36:08 Sistema O item 0255 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:36:08 Sistema O item 0256 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:36:08 Sistema O item 0256 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:36:08 Sistema O item 0257 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:36:08 Sistema O item 0257 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:36:08 Sistema O item 0258 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:36:08 Sistema O item 0258 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:36:08 Sistema O item 0259 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:36:08 Sistema O item 0259 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:36:08 Sistema O item 0260 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:36:08 Sistema O item 0260 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:36:10 Sistema Para o item 0222, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:41:10.

10/09/2021 - 17:36:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0224 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:36:12.

10/09/2021 - 17:36:13 Sistema O item 0224 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:36:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0211 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:36:51.

10/09/2021 - 17:36:52 Sistema O item 0211 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:36:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0220 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:36:54.

10/09/2021 - 17:36:55 Sistema O item 0220 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:37:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0197 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:37:06.

10/09/2021 - 17:37:07 Sistema O item 0197 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:37:11 Sistema Para o item 0221, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:42:11.

10/09/2021 - 17:37:11 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,00

10/09/2021 - 17:37:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0215 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:37:09.
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10/09/2021 - 17:37:11 Sistema O item 0215 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:37:23 Sistema Para o item 0193, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:42:23.

10/09/2021 - 17:37:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 11,60

10/09/2021 - 17:37:23 Sistema Para o item 0230, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:42:23.

10/09/2021 - 17:37:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 25,00

10/09/2021 - 17:37:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0200 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:37:21.

10/09/2021 - 17:37:23 Sistema O item 0200 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:37:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0204 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:37:30.

10/09/2021 - 17:37:31 Sistema O item 0204 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:37:34 Sistema Para o item 0201, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:42:35.

10/09/2021 - 17:37:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,00

10/09/2021 - 17:37:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0214 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:37:48.

10/09/2021 - 17:37:49 Sistema O item 0214 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:38:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0228 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:38:03.

10/09/2021 - 17:38:05 Sistema O item 0228 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:38:08 Sistema Para o item 0195, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:43:08.

10/09/2021 - 17:38:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0198 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:38:10.

10/09/2021 - 17:38:11 Sistema O item 0198 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:38:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0208 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:38:15.

10/09/2021 - 17:38:17 Sistema O item 0208 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:38:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0209 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:38:15.

10/09/2021 - 17:38:17 Sistema O item 0209 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:38:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0213 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:38:21.

10/09/2021 - 17:38:23 Sistema O item 0213 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:38:35 Sistema Para o item 0199, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:43:35.

10/09/2021 - 17:38:38 Sistema Para o item 0202, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:43:38.

10/09/2021 - 17:38:38 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 14,00, R$
17,63

10/09/2021 - 17:38:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0227 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:38:43.

10/09/2021 - 17:38:44 Sistema O item 0227 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:38:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0206 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:38:48.

10/09/2021 - 17:38:50 Sistema O item 0206 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:38:53 Sistema Para o item 0196, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:43:53.

10/09/2021 - 17:38:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0194 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:38:51.

10/09/2021 - 17:38:53 Sistema O item 0194 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:38:59 Sistema Para o item 0207, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:43:59.

10/09/2021 - 17:39:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0212 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:39:34.

10/09/2021 - 17:39:35 Sistema O item 0212 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:39:56 Sistema Para o item 0229, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:44:56.

10/09/2021 - 17:39:56 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 13,72

10/09/2021 - 17:39:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0191 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:39:58.

10/09/2021 - 17:39:59 Sistema O item 0191 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:40:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0217 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:40:01.

10/09/2021 - 17:40:02 Sistema O item 0217 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:40:05 Sistema Para o item 0225, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:45:05.

10/09/2021 - 17:40:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0216 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:40:25.

10/09/2021 - 17:40:26 Sistema O item 0216 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:40:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0203 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:40:40.

10/09/2021 - 17:40:41 Sistema O item 0203 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:40:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0205 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:40:52.

10/09/2021 - 17:40:53 Sistema O item 0205 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:40:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0219 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:40:55.
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10/09/2021 - 17:40:56 Sistema O item 0219 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:40:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0223 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:40:58.

10/09/2021 - 17:40:59 Sistema O item 0223 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:40:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0226 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:40:58.

10/09/2021 - 17:40:59 Sistema O item 0226 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:41:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0222 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:41:10.

10/09/2021 - 17:41:11 Sistema O item 0222 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:42:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0221 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:42:11.

10/09/2021 - 17:42:12 Sistema O item 0221 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:42:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0193 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:42:23.

10/09/2021 - 17:42:24 Sistema O item 0193 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:42:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0230 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:42:23.

10/09/2021 - 17:42:24 Sistema O item 0230 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:42:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0201 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:42:35.

10/09/2021 - 17:42:36 Sistema O item 0201 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:43:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0195 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:43:08.

10/09/2021 - 17:43:09 Sistema O item 0195 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:43:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0199 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:43:35.

10/09/2021 - 17:43:36 Sistema O item 0199 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:43:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0202 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:43:38.

10/09/2021 - 17:43:39 Sistema O item 0202 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:43:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0196 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:43:53.

10/09/2021 - 17:43:54 Sistema O item 0196 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:44:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0207 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:43:59.

10/09/2021 - 17:44:00 Sistema O item 0207 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:44:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0229 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:44:56.

10/09/2021 - 17:44:57 Sistema O item 0229 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:45:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0225 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:45:05.

10/09/2021 - 17:45:06 Sistema O item 0225 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:46:29 Sistema O item 0261 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:46:29 Sistema O item 0261 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:46:29 Sistema O item 0262 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:46:29 Sistema O item 0262 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:46:29 Sistema O item 0263 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:46:29 Sistema O item 0263 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:46:29 Sistema O item 0264 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:46:29 Sistema O item 0264 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:46:29 Sistema O item 0265 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:46:29 Sistema O item 0265 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:46:29 Sistema O item 0266 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:46:29 Sistema O item 0266 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:46:29 Sistema O item 0267 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:46:29 Sistema O item 0267 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:46:29 Sistema O item 0268 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:46:29 Sistema O item 0268 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:46:29 Sistema O item 0269 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:46:29 Sistema O item 0269 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:46:29 Sistema O item 0270 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:46:29 Sistema O item 0270 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:46:45 Sistema O item 0271 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:46:45 Sistema O item 0271 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:46:45 Sistema O item 0272 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:46:45 Sistema O item 0272 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:46:45 Sistema O item 0273 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:46:45 Sistema O item 0273 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:46:45 Sistema O item 0274 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:46:45 Sistema O item 0274 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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10/09/2021 - 17:46:45 Sistema O item 0275 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:46:45 Sistema O item 0275 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:46:45 Sistema O item 0276 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:46:45 Sistema O item 0276 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:46:45 Sistema O item 0277 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:46:45 Sistema O item 0277 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:46:45 Sistema O item 0278 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:46:45 Sistema O item 0278 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:46:45 Sistema O item 0279 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:46:45 Sistema O item 0279 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:46:45 Sistema O item 0280 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:46:45 Sistema O item 0280 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:50:41 Sistema O item 0231 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:50:41 Sistema O item 0232 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:50:41 Sistema O item 0233 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:50:41 Sistema O item 0234 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:50:41 Sistema O item 0235 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:50:41 Sistema O item 0236 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:50:41 Sistema O item 0237 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:50:41 Sistema O item 0238 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:50:41 Sistema O item 0239 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:50:41 Sistema O item 0240 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:50:56 Sistema O item 0241 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:50:56 Sistema O item 0242 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:50:56 Sistema O item 0243 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:50:56 Sistema O item 0244 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:50:56 Sistema O item 0245 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:50:56 Sistema O item 0246 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:50:56 Sistema O item 0247 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:50:56 Sistema O item 0248 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:50:56 Sistema O item 0249 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:50:56 Sistema O item 0250 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:51:08 Sistema O item 0251 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:51:08 Sistema O item 0252 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:51:08 Sistema O item 0253 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:51:08 Sistema O item 0254 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:51:08 Sistema O item 0255 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:51:08 Sistema O item 0256 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:51:08 Sistema O item 0257 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:51:08 Sistema O item 0258 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:51:08 Sistema O item 0259 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:51:08 Sistema O item 0260 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 17:51:38 Sistema Para o item 0231, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:56:38.

10/09/2021 - 17:51:38 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 37,50

10/09/2021 - 17:51:44 Sistema Para o item 0254, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:56:44.

10/09/2021 - 17:51:44 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 97,50

10/09/2021 - 17:52:05 Sistema Para o item 0250, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:57:05.

10/09/2021 - 17:52:05 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 13,43

10/09/2021 - 17:52:38 Sistema Para o item 0241, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:57:39.

10/09/2021 - 17:52:38 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 26,00, R$
36,00, R$ 69,00

10/09/2021 - 17:52:38 Sistema Para o item 0242, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:57:39.

10/09/2021 - 17:52:38 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 14,70

10/09/2021 - 17:52:48 Sistema Para o item 0238, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:57:48.
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10/09/2021 - 17:53:00 Sistema Para o item 0259, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:58:00.

10/09/2021 - 17:53:00 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 120,00

10/09/2021 - 17:53:21 Sistema Para o item 0245, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:58:21.

10/09/2021 - 17:53:21 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 33,00

10/09/2021 - 17:54:00 Sistema Para o item 0255, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:59:00.

10/09/2021 - 17:54:30 Sistema Para o item 0235, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:59:30.

10/09/2021 - 17:54:57 Sistema Para o item 0257, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 17:59:57.

10/09/2021 - 17:55:24 Sistema Para o item 0239, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:00:25.

10/09/2021 - 17:55:33 Sistema Para o item 0260, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:00:33.

10/09/2021 - 17:55:33 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 9,00

10/09/2021 - 17:55:54 Sistema Para o item 0236, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:00:54.

10/09/2021 - 17:55:54 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,80

10/09/2021 - 17:56:09 Sistema Para o item 0233, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:01:10.

10/09/2021 - 17:56:12 Sistema Para o item 0232, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:01:13.

10/09/2021 - 17:56:12 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 57,00

10/09/2021 - 17:56:34 Sistema Para o item 0258, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:01:34.

10/09/2021 - 17:56:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 90,00

10/09/2021 - 17:56:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0231 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:56:38.

10/09/2021 - 17:56:40 Sistema O item 0231 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:56:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0254 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:56:44.

10/09/2021 - 17:56:46 Sistema O item 0254 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:57:04 Sistema O item 0281 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:57:04 Sistema O item 0281 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:57:04 Sistema O item 0282 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:57:04 Sistema O item 0282 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:57:04 Sistema O item 0283 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:57:04 Sistema O item 0283 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:57:04 Sistema O item 0284 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:57:04 Sistema O item 0284 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:57:04 Sistema O item 0285 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:57:04 Sistema O item 0285 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:57:04 Sistema O item 0286 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:57:04 Sistema O item 0286 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:57:04 Sistema O item 0287 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:57:04 Sistema O item 0287 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:57:04 Sistema O item 0288 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:57:04 Sistema O item 0288 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:57:04 Sistema O item 0289 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:57:04 Sistema O item 0289 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:57:04 Sistema O item 0290 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 17:57:04 Sistema O item 0290 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 17:57:04 Sistema Para o item 0256, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:02:04.

10/09/2021 - 17:57:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0250 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:57:05.

10/09/2021 - 17:57:07 Sistema O item 0250 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:57:13 Sistema Para o item 0247, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:02:13.

10/09/2021 - 17:57:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0241 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:57:39.

10/09/2021 - 17:57:40 Sistema O item 0241 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:57:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0242 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:57:39.

10/09/2021 - 17:57:40 Sistema O item 0242 foi encerrado.
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10/09/2021 - 17:57:43 Sistema Para o item 0244, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:02:43.

10/09/2021 - 17:57:43 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 17,25

10/09/2021 - 17:57:49 Sistema Para o item 0234, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:02:49.

10/09/2021 - 17:57:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,80

10/09/2021 - 17:57:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0238 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:57:48.

10/09/2021 - 17:57:49 Sistema O item 0238 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:58:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0259 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:58:00.

10/09/2021 - 17:58:01 Sistema O item 0259 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:58:04 Sistema Para o item 0253, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:03:04.

10/09/2021 - 17:58:19 Sistema Para o item 0246, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:03:19.

10/09/2021 - 17:58:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 51,00

10/09/2021 - 17:58:19 Sistema Para o item 0248, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:03:19.

10/09/2021 - 17:58:22 Sistema Para o item 0249, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:03:22.

10/09/2021 - 17:58:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0245 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:58:21.

10/09/2021 - 17:58:22 Sistema O item 0245 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:58:28 Sistema Para o item 0237, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:03:28.

10/09/2021 - 17:58:28 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,83

10/09/2021 - 17:59:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0255 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:59:00.

10/09/2021 - 17:59:01 Sistema O item 0255 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:59:04 Sistema Para o item 0251, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:04:04.

10/09/2021 - 17:59:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0235 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:59:30.

10/09/2021 - 17:59:31 Sistema O item 0235 foi encerrado.

10/09/2021 - 17:59:40 Sistema Para o item 0240, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:04:40.

10/09/2021 - 17:59:40 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 5,95

10/09/2021 - 17:59:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0257 foi encerrada em 10/09/2021 às 17:59:57.

10/09/2021 - 17:59:58 Sistema O item 0257 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:00:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0239 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:00:25.

10/09/2021 - 18:00:26 Sistema O item 0239 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:00:35 Sistema Para o item 0252, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:05:35.

10/09/2021 - 18:00:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0260 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:00:33.

10/09/2021 - 18:00:35 Sistema O item 0260 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:00:38 Sistema Para o item 0243, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:05:38.

10/09/2021 - 18:00:38 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 13,71

10/09/2021 - 18:00:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0236 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:00:54.

10/09/2021 - 18:00:56 Sistema O item 0236 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:01:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0233 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:01:10.

10/09/2021 - 18:01:11 Sistema O item 0233 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:01:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0232 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:01:13.

10/09/2021 - 18:01:14 Sistema O item 0232 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:01:29 Sistema O item 0261 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:01:29 Sistema O item 0262 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:01:29 Sistema O item 0263 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:01:29 Sistema O item 0264 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:01:29 Sistema O item 0265 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:01:29 Sistema O item 0266 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:01:29 Sistema O item 0267 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:01:29 Sistema O item 0268 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:01:29 Sistema O item 0269 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:01:29 Sistema O item 0270 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:01:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0258 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:01:34.

10/09/2021 - 18:01:35 Sistema O item 0258 foi encerrado.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 483 de 532

10/09/2021 - 18:01:47 Sistema O item 0271 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:01:47 Sistema O item 0272 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:01:47 Sistema O item 0273 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:01:47 Sistema O item 0274 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:01:47 Sistema O item 0275 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:01:47 Sistema O item 0276 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:01:47 Sistema O item 0277 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:01:47 Sistema O item 0278 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:01:47 Sistema O item 0279 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:01:47 Sistema O item 0280 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:02:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0256 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:02:04.

10/09/2021 - 18:02:05 Sistema O item 0256 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:02:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0247 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:02:13.

10/09/2021 - 18:02:14 Sistema O item 0247 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:02:15 Sistema O item 0291 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:02:15 Sistema O item 0291 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:02:15 Sistema O item 0292 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:02:15 Sistema O item 0292 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:02:15 Sistema O item 0293 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:02:15 Sistema O item 0293 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:02:15 Sistema O item 0294 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:02:15 Sistema O item 0294 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:02:15 Sistema O item 0295 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:02:15 Sistema O item 0295 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:02:15 Sistema O item 0296 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:02:15 Sistema O item 0296 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:02:15 Sistema O item 0297 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:02:15 Sistema O item 0297 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:02:15 Sistema O item 0298 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:02:15 Sistema O item 0298 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:02:15 Sistema O item 0299 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:02:15 Sistema O item 0299 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:02:15 Sistema O item 0300 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:02:15 Sistema O item 0300 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:02:29 Sistema O item 0301 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:02:29 Sistema O item 0301 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:02:29 Sistema O item 0302 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:02:29 Sistema O item 0302 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:02:29 Sistema O item 0303 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:02:29 Sistema O item 0303 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:02:29 Sistema O item 0304 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:02:29 Sistema O item 0304 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:02:29 Sistema O item 0305 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:02:29 Sistema O item 0305 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:02:29 Sistema O item 0306 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:02:29 Sistema O item 0306 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:02:29 Sistema O item 0307 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:02:29 Sistema O item 0307 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:02:29 Sistema O item 0308 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:02:29 Sistema O item 0308 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:02:29 Sistema O item 0309 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:02:29 Sistema O item 0309 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:02:29 Sistema O item 0310 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:02:29 Sistema O item 0310 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:02:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0244 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:02:43.

10/09/2021 - 18:02:44 Sistema O item 0244 foi encerrado.
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10/09/2021 - 18:02:50 Sistema Para o item 0271, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:07:50.

10/09/2021 - 18:02:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0234 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:02:49.

10/09/2021 - 18:02:50 Sistema O item 0234 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:03:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0253 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:03:04.

10/09/2021 - 18:03:05 Sistema O item 0253 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:03:11 Sistema Para o item 0264, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:08:11.

10/09/2021 - 18:03:17 Sistema Para o item 0268, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:08:18.

10/09/2021 - 18:03:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0246 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:03:19.

10/09/2021 - 18:03:20 Sistema O item 0246 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:03:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0248 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:03:19.

10/09/2021 - 18:03:20 Sistema O item 0248 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:03:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0249 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:03:22.

10/09/2021 - 18:03:23 Sistema O item 0249 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:03:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0237 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:03:28.

10/09/2021 - 18:03:29 Sistema O item 0237 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:04:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0251 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:04:04.

10/09/2021 - 18:04:05 Sistema O item 0251 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:04:12 Sistema Para o item 0275, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:09:12.

10/09/2021 - 18:04:12 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 12,90

10/09/2021 - 18:04:18 Sistema Para o item 0262, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:09:18.

10/09/2021 - 18:04:18 Sistema Para o item 0265, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:09:18.

10/09/2021 - 18:04:30 Sistema Para o item 0269, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:09:30.

10/09/2021 - 18:04:30 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,00

10/09/2021 - 18:04:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0240 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:04:40.

10/09/2021 - 18:04:42 Sistema O item 0240 foi encerrado em situação de empate.

10/09/2021 - 18:05:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0252 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:05:35.

10/09/2021 - 18:05:36 Sistema O item 0252 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:05:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0243 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:05:38.

10/09/2021 - 18:05:39 Sistema O item 0243 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:07:15 Sistema Para o item 0270, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:12:16.

10/09/2021 - 18:07:51 Sistema Para o item 0266, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:12:52.

10/09/2021 - 18:07:51 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 5,00

10/09/2021 - 18:07:51 Sistema Para o item 0278, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:12:52.

10/09/2021 - 18:07:51 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 75,00

10/09/2021 - 18:07:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0271 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:07:50.

10/09/2021 - 18:07:51 Sistema O item 0271 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:08:13 Sistema Para o item 0261, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:13:13.

10/09/2021 - 18:08:13 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 9,75

10/09/2021 - 18:08:13 Sistema Para o item 0263, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:13:13.

10/09/2021 - 18:08:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0264 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:08:11.

10/09/2021 - 18:08:13 Sistema O item 0264 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:08:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0268 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:08:18.

10/09/2021 - 18:08:19 Sistema O item 0268 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:08:37 Sistema Para o item 0272, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:13:37.

10/09/2021 - 18:08:43 Sistema Para o item 0267, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:13:43.

10/09/2021 - 18:08:43 Sistema Para o item 0277, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:13:43.

10/09/2021 - 18:09:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0275 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:09:12.

10/09/2021 - 18:09:13 Sistema O item 0275 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:09:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0262 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:09:18.
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10/09/2021 - 18:09:19 Sistema O item 0262 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:09:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0265 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:09:18.

10/09/2021 - 18:09:19 Sistema O item 0265 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:09:22 Sistema Para o item 0274, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:14:22.

10/09/2021 - 18:09:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0269 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:09:30.

10/09/2021 - 18:09:31 Sistema O item 0269 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:10:01 Sistema Para o item 0279, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:15:01.

10/09/2021 - 18:10:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 135,00

10/09/2021 - 18:10:16 Sistema Para o item 0280, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:15:16.

10/09/2021 - 18:10:16 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 16,50, R$
22,20

10/09/2021 - 18:11:13 Sistema Para o item 0276, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:16:14.

10/09/2021 - 18:11:25 Sistema Para o item 0273, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:16:26.

10/09/2021 - 18:11:25 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 9,75

10/09/2021 - 18:12:05 Sistema O item 0281 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:12:05 Sistema O item 0282 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:12:05 Sistema O item 0283 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:12:05 Sistema O item 0284 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:12:05 Sistema O item 0285 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:12:05 Sistema O item 0286 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:12:05 Sistema O item 0287 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:12:05 Sistema O item 0288 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:12:05 Sistema O item 0289 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:12:05 Sistema O item 0290 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:12:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0270 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:12:16.

10/09/2021 - 18:12:17 Sistema O item 0270 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:12:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0266 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:12:52.

10/09/2021 - 18:12:53 Sistema O item 0266 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:12:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0278 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:12:52.

10/09/2021 - 18:12:53 Sistema O item 0278 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:13:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0261 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:13:13.

10/09/2021 - 18:13:14 Sistema O item 0261 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:13:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0263 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:13:13.

10/09/2021 - 18:13:14 Sistema O item 0263 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:13:32 Sistema Para o item 0281, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:18:32.

10/09/2021 - 18:13:32 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 9,00, R$
11,79

10/09/2021 - 18:13:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0272 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:13:37.

10/09/2021 - 18:13:38 Sistema O item 0272 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:13:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0267 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:13:43.

10/09/2021 - 18:13:44 Sistema O item 0267 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:13:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0277 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:13:43.

10/09/2021 - 18:13:44 Sistema O item 0277 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:13:47 Sistema Para o item 0283, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:18:47.

10/09/2021 - 18:13:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,80, R$
3,00

10/09/2021 - 18:14:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0274 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:14:22.

10/09/2021 - 18:14:23 Sistema O item 0274 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:14:41 Sistema Para o item 0286, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:19:41.

10/09/2021 - 18:14:41 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 7,34, R$
9,00, R$ 9,50

10/09/2021 - 18:15:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0279 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:15:01.

10/09/2021 - 18:15:02 Sistema O item 0279 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:15:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0280 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:15:16.
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10/09/2021 - 18:15:18 Sistema O item 0280 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:16:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0276 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:16:14.

10/09/2021 - 18:16:15 Sistema O item 0276 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:16:21 Sistema Para o item 0290, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:21:21.

10/09/2021 - 18:16:21 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 18,00, R$
25,00

10/09/2021 - 18:16:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0273 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:16:26.

10/09/2021 - 18:16:27 Sistema O item 0273 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:17:15 Sistema O item 0291 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:17:15 Sistema O item 0292 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:17:15 Sistema O item 0293 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:17:15 Sistema O item 0294 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:17:15 Sistema O item 0295 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:17:15 Sistema O item 0296 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:17:15 Sistema O item 0297 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:17:15 Sistema O item 0298 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:17:15 Sistema O item 0299 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:17:15 Sistema O item 0300 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:17:18 Sistema Para o item 0284, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:22:18.

10/09/2021 - 18:17:18 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,00, R$
2,25, R$ 3,00

10/09/2021 - 18:17:30 Sistema O item 0301 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:17:30 Sistema O item 0302 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:17:30 Sistema O item 0303 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:17:30 Sistema O item 0304 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:17:30 Sistema O item 0305 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:17:30 Sistema O item 0306 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:17:30 Sistema O item 0307 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:17:30 Sistema O item 0308 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:17:30 Sistema O item 0309 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:17:30 Sistema O item 0310 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:17:33 Sistema Para o item 0285, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:22:33.

10/09/2021 - 18:17:33 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,10, R$
4,50, R$ 6,00

10/09/2021 - 18:18:03 Sistema Para o item 0288, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:23:03.

10/09/2021 - 18:18:03 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 11,41, R$
18,00

10/09/2021 - 18:18:15 Sistema Para o item 0291, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:23:15.

10/09/2021 - 18:18:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0281 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:18:32.

10/09/2021 - 18:18:33 Sistema O item 0281 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:18:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0283 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:18:47.

10/09/2021 - 18:18:48 Sistema O item 0283 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:18:57 Sistema Para o item 0307, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:23:58.

10/09/2021 - 18:19:34 Sistema Para o item 0293, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:24:34.

10/09/2021 - 18:19:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 53,00

10/09/2021 - 18:19:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0286 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:19:41.

10/09/2021 - 18:19:43 Sistema O item 0286 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:19:46 Sistema Para o item 0301, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:24:46.

10/09/2021 - 18:19:46 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 180,00

10/09/2021 - 18:20:19 Sistema Para o item 0287, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:25:19.

10/09/2021 - 18:20:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 11,22, R$
12,00

10/09/2021 - 18:20:37 Sistema Para o item 0297, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:25:37.

10/09/2021 - 18:20:37 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 109,00
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10/09/2021 - 18:21:01 Sistema Para o item 0296, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:26:01.

10/09/2021 - 18:21:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 69,00

10/09/2021 - 18:21:19 Sistema Para o item 0282, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:26:19.

10/09/2021 - 18:21:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 16,00, R$
16,50

10/09/2021 - 18:21:19 Sistema Para o item 0299, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:26:19.

10/09/2021 - 18:21:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 165,00, R$
259,00

10/09/2021 - 18:21:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0290 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:21:21.

10/09/2021 - 18:21:22 Sistema O item 0290 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:21:37 Sistema Para o item 0295, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:26:37.

10/09/2021 - 18:21:37 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 59,00

10/09/2021 - 18:21:46 Sistema Para o item 0298, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:26:46.

10/09/2021 - 18:21:46 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 189,00

10/09/2021 - 18:21:49 Sistema Para o item 0289, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:26:49.

10/09/2021 - 18:21:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 30,00, R$
57,00

10/09/2021 - 18:22:10 Sistema Para o item 0294, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:27:10.

10/09/2021 - 18:22:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0284 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:22:18.

10/09/2021 - 18:22:19 Sistema O item 0284 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:22:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0285 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:22:33.

10/09/2021 - 18:22:34 Sistema O item 0285 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:23:02 Sistema Para o item 0303, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:28:02.

10/09/2021 - 18:23:02 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 119,00

10/09/2021 - 18:23:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0288 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:23:03.

10/09/2021 - 18:23:05 Sistema O item 0288 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:23:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0291 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:23:15.

10/09/2021 - 18:23:17 Sistema O item 0291 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:23:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0307 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:23:58.

10/09/2021 - 18:23:59 Sistema O item 0307 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:24:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0293 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:24:34.

10/09/2021 - 18:24:35 Sistema O item 0293 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:24:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0301 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:24:46.

10/09/2021 - 18:24:47 Sistema O item 0301 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:25:11 Sistema Para o item 0304, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:30:11.

10/09/2021 - 18:25:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0287 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:25:19.

10/09/2021 - 18:25:20 Sistema O item 0287 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:25:23 Sistema Para o item 0309, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:30:23.

10/09/2021 - 18:25:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,00

10/09/2021 - 18:25:32 Sistema Para o item 0292, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:30:32.

10/09/2021 - 18:25:32 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,00

10/09/2021 - 18:25:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0297 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:25:37.

10/09/2021 - 18:25:38 Sistema O item 0297 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:25:47 Sistema Para o item 0308, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:30:48.

10/09/2021 - 18:25:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 12,75

10/09/2021 - 18:26:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0296 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:26:01.

10/09/2021 - 18:26:02 Sistema O item 0296 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:26:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0282 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:26:19.

10/09/2021 - 18:26:20 Sistema O item 0282 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:26:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0299 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:26:19.

10/09/2021 - 18:26:20 Sistema O item 0299 foi encerrado.
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10/09/2021 - 18:26:39 Sistema Para o item 0305, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:31:39.

10/09/2021 - 18:26:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0295 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:26:37.

10/09/2021 - 18:26:39 Sistema O item 0295 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:26:48 Sistema Para o item 0300, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:31:48.

10/09/2021 - 18:26:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0298 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:26:46.

10/09/2021 - 18:26:48 Sistema O item 0298 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:26:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0289 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:26:49.

10/09/2021 - 18:26:51 Sistema O item 0289 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:27:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0294 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:27:10.

10/09/2021 - 18:27:12 Sistema O item 0294 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:27:15 Sistema Para o item 0306, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:32:15.

10/09/2021 - 18:27:18 Sistema Para o item 0310, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:32:18.

10/09/2021 - 18:27:18 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 200,00, R$
202,50

10/09/2021 - 18:27:21 Sistema Para o item 0302, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:32:21.

10/09/2021 - 18:27:21 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 89,00

10/09/2021 - 18:28:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0303 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:28:02.

10/09/2021 - 18:28:03 Sistema O item 0303 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:30:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0304 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:30:11.

10/09/2021 - 18:30:13 Sistema O item 0304 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:30:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0309 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:30:23.

10/09/2021 - 18:30:25 Sistema O item 0309 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:30:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0292 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:30:32.

10/09/2021 - 18:30:34 Sistema O item 0292 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:30:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0308 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:30:48.

10/09/2021 - 18:30:49 Sistema O item 0308 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:31:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0305 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:31:39.

10/09/2021 - 18:31:40 Sistema O item 0305 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:31:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0300 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:31:48.

10/09/2021 - 18:31:49 Sistema O item 0300 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:32:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0306 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:32:15.

10/09/2021 - 18:32:16 Sistema O item 0306 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:32:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0310 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:32:18.

10/09/2021 - 18:32:19 Sistema O item 0310 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:32:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0302 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:32:21.

10/09/2021 - 18:32:22 Sistema O item 0302 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:32:40 Sistema O item 0311 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:32:40 Sistema O item 0311 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:32:40 Sistema O item 0312 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:32:40 Sistema O item 0312 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:32:40 Sistema O item 0313 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:32:40 Sistema O item 0313 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:32:40 Sistema O item 0314 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:32:40 Sistema O item 0314 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:32:40 Sistema O item 0315 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:32:40 Sistema O item 0315 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:32:40 Sistema O item 0316 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 18:32:40 Sistema O item 0316 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 18:36:07 Sistema Desempate realizado para o item 0240 tem como vencedor o fornecedor com token 7

10/09/2021 - 18:36:07 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 7, 3

10/09/2021 - 18:36:08 Sistema O item 0240 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:36:23 Sistema Desempate realizado para o item 0189 tem como vencedor o fornecedor com token 6

10/09/2021 - 18:36:23 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 6, 1

10/09/2021 - 18:36:23 Sistema O item 0189 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:36:32 Sistema Desempate realizado para o item 0184 tem como vencedor o fornecedor com token 1
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10/09/2021 - 18:36:32 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 1, 6

10/09/2021 - 18:36:32 Sistema O item 0184 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:36:39 Sistema Desempate realizado para o item 0179 tem como vencedor o fornecedor com token 6

10/09/2021 - 18:36:39 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 6, 5

10/09/2021 - 18:36:41 Sistema O item 0179 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:36:51 Sistema Desempate realizado para o item 0156 tem como vencedor o fornecedor com token 7

10/09/2021 - 18:36:51 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 7, 6

10/09/2021 - 18:36:53 Sistema O item 0156 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:36:59 Sistema Desempate realizado para o item 0074 tem como vencedor o fornecedor com token 6

10/09/2021 - 18:36:59 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 6, 8

10/09/2021 - 18:36:59 Sistema O item 0074 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:37:22 Sistema Desempate realizado para o item 0030 tem como vencedor o fornecedor com token 2

10/09/2021 - 18:37:22 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 2, 6

10/09/2021 - 18:37:23 Sistema O item 0030 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:41:15 Pregoeiro Boa noite, devido o horário de expediente já te excedido , o certame ficará fica suspenso, retornando no dia
14/09/2021 as 15:00 hrs.

10/09/2021 - 18:47:41 Sistema O item 0311 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:47:41 Sistema O item 0312 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:47:41 Sistema O item 0313 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:47:41 Sistema O item 0314 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:47:41 Sistema O item 0315 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:47:41 Sistema O item 0316 entrou em tempo aleatório.

10/09/2021 - 18:48:23 Sistema Para o item 0315, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:53:23.

10/09/2021 - 18:48:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 73,00

10/09/2021 - 18:49:30 Sistema Para o item 0316, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:54:30.

10/09/2021 - 18:49:30 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 350,00, R$
424,99, R$ 425,00

10/09/2021 - 18:49:39 Sistema Para o item 0313, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:54:39.

10/09/2021 - 18:53:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0315 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:53:23.

10/09/2021 - 18:53:25 Sistema O item 0315 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:53:46 Sistema Para o item 0314, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 18:58:46.

10/09/2021 - 18:53:46 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 45,00

10/09/2021 - 18:54:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0316 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:54:30.

10/09/2021 - 18:54:31 Sistema O item 0316 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:54:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0313 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:54:39.

10/09/2021 - 18:54:40 Sistema O item 0313 foi encerrado.

10/09/2021 - 18:55:07 Sistema Para o item 0311, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 19:00:07.

10/09/2021 - 18:55:07 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,50, R$
5,70, R$ 6,00

10/09/2021 - 18:55:34 Sistema Para o item 0312, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2021 às 19:00:35.

10/09/2021 - 18:58:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0314 foi encerrada em 10/09/2021 às 18:58:46.

10/09/2021 - 18:58:47 Sistema O item 0314 foi encerrado.

10/09/2021 - 19:00:00 Sistema O item 0001 foi encerrado.

10/09/2021 - 19:00:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0311 foi encerrada em 10/09/2021 às 19:00:07.

10/09/2021 - 19:00:09 Sistema O item 0311 foi encerrado.

10/09/2021 - 19:00:18 Sistema O item 0007 foi encerrado.

10/09/2021 - 19:00:18 Sistema O item 0008 foi encerrado.

10/09/2021 - 19:00:21 Sistema O item 0009 foi encerrado.

10/09/2021 - 19:00:24 Sistema O item 0010 foi encerrado.

10/09/2021 - 19:00:24 Sistema O item 0018 foi encerrado.

10/09/2021 - 19:00:27 Sistema O item 0033 foi encerrado.

10/09/2021 - 19:00:30 Sistema O item 0019 foi encerrado.

10/09/2021 - 19:00:30 Sistema O item 0032 foi encerrado.

10/09/2021 - 19:00:33 Sistema O item 0034 foi encerrado.

10/09/2021 - 19:00:36 Sistema O item 0035 foi encerrado.
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10/09/2021 - 19:00:36 Sistema O item 0053 foi encerrado.

10/09/2021 - 19:00:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0312 foi encerrada em 10/09/2021 às 19:00:35.

10/09/2021 - 19:00:36 Sistema O item 0312 foi encerrado.

10/09/2021 - 19:00:39 Sistema O item 0122 foi encerrado.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0001 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,40.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0002 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 15,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0003 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,49.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0004 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 34,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0005 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 10,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0006 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 24,50.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0007 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,54.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0008 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,18.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0009 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0010 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,23.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0011 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 66,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0012 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 34,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0013 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 7,80.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0014 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 279,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0015 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,40.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0016 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,62.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0017 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,70.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0018 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,96.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0019 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,96.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0020 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0021 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
11,36.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0022 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 17,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0023 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
20,82.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0024 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 28,99.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0025 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 51,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0026 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 10,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0027 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 81,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0028 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 29,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0029 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 28,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0030 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 24,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0031 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 39,95.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0032 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,28.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0033 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0034 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,72.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 491 de 532

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0035 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,28.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0036 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 6,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0037 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 6,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0038 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 38,70.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0039 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 7,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0040 teve como arrematante Coelho e Martins LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 20,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0041 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,50.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0042 teve como arrematante Coelho e Martins LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 8,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0043 teve como arrematante Coelho e Martins LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 10,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0044 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 8,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0045 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0046 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 37,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0047 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 33,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0048 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,70.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0049 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0050 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,76.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0051 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 175,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0052 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,70.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0053 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 19,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0054 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 19,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0055 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 10,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0056 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,60.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0057 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,72.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0058 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,72.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0059 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,72.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0060 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,72.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0061 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 5,15.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0062 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,98.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0063 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 298,50.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0064 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 285,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0065 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 79,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0066 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 52,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0067 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 39,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0068 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 169,80.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0069 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 197,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0070 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 296,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0071 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,85.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0072 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,80.
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10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0073 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,50.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0074 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,50.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0075 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,69.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0076 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,28.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0077 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0078 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0079 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 34,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0080 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 20,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0081 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 28,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0082 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 20,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0083 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 19,98.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0084 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 20,10.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0085 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 20,10.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0086 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 19,70.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0087 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 20,10.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0088 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 50,30.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0089 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 28,50.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0090 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 25,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0091 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,50.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0092 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 89,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0093 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 87,50.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0094 teve como arrematante Coelho e Martins LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 8,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0095 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 17,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0096 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 189,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0097 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 22,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0098 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 6,10.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0099 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 57,40.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0100 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 730,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0101 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 270,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0102 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 125,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0103 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 200,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0104 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 68,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0105 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 37,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0106 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 89,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0107 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0108 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 10,70.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0109 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 7,50.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/10/2022 às 13:45:57.
Código verificador: 3A5F61

Página 493 de 532

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0110 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 90,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0111 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 116,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0112 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 80,70.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0113 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 24,10.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0114 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 165,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0115 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 28,10.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0116 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 264,70.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0117 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,65.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0118 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,79.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0119 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,78.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0120 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,30.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0121 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,40.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0122 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0123 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,99.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0124 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
8,59.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0125 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,51.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0126 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,69.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0127 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,95.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0128 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0129 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 8,60.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0130 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,69.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0131 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,69.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0132 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,43.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0133 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
4,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0134 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
5,25.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0135 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 14,98.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0136 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 17,80.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0137 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 20,30.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0138 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 11,30.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0139 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 13,45.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0140 teve como arrematante L M P DE SOUZA EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 26,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0141 teve como arrematante L M P DE SOUZA EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 149,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0142 teve como arrematante L M P DE SOUZA EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 700,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0143 teve como arrematante Coelho e Martins LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 950,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0144 teve como arrematante Coelho e Martins LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 230,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0145 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 374,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0146 teve como arrematante Coelho e Martins LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 480,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0147 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,05.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0148 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 6,39.
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10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0149 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 8,65.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0150 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 6,75.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0151 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 10,50.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0152 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 219,80.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0153 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 135,80.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0154 teve como arrematante L M P DE SOUZA EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 100,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0155 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 502,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0156 teve como arrematante Coelho e Martins LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,70.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0157 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,98.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0158 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 7,80.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0159 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 15,10.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0160 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,75.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0161 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0162 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,70.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0163 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 7,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0164 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 10,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0165 teve como arrematante L M P DE SOUZA EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 20,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0166 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 29,98.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0167 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 39,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0168 teve como arrematante MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP -
EPP/SS com valor unitário de R$ 5,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0169 teve como arrematante MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP -
EPP/SS com valor unitário de R$ 3,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0170 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 50,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0171 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 51,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0172 teve como arrematante L M P DE SOUZA EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 16,99.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0173 teve como arrematante L M P DE SOUZA EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 25,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0174 teve como arrematante L M P DE SOUZA EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 25,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0175 teve como arrematante L M P DE SOUZA EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 28,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0176 teve como arrematante L M P DE SOUZA EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 29,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0177 teve como arrematante MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP -
EPP/SS com valor unitário de R$ 33,25.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0178 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 32,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0179 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 9,50.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0180 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 8,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0181 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 8,50.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0182 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 8,50.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0183 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 43,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0184 teve como arrematante L M P DE SOUZA EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 29,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0185 teve como arrematante L M P DE SOUZA EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 39,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0186 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 43,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0187 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 48,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0188 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,98.
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10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0189 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 19,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0190 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 26,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0191 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0192 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0193 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 6,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0194 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 9,80.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0195 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,60.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0196 teve como arrematante L M P DE SOUZA EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 7,50.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0197 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 10,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0198 teve como arrematante L M P DE SOUZA EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 12,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0199 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,41.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0200 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,82.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0201 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,57.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0202 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 6,50.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0203 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 6,92.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0204 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 8,60.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0205 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,92.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0206 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 19,95.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0207 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
5,61.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0208 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
7,41.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0209 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 730,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0210 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 980,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0211 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
5,69.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0212 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,85.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0213 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,25.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0214 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,62.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0215 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,78.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0216 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,60.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0217 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
6,11.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0218 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
6,22.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0219 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,80.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0220 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
30,61.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0221 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0222 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,91.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0223 teve como arrematante Coelho e Martins LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 8,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0224 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 7,99.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0225 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 25,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0226 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,21.
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10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0227 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,64.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0228 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
8,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0229 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
9,12.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0230 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 15,40.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0231 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
17,79.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0232 teve como arrematante Coelho e Martins LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 35,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0233 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
6,39.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0234 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 2,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0235 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,05.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0236 teve como arrematante Coelho e Martins LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,62.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0237 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,50.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0238 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,59.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0239 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
4,02.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0240 teve como arrematante Coelho e Martins LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0241 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
16,55.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0242 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
6,83.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0243 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 8,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0244 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 9,80.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0245 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
18,49.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0246 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 23,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0247 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,99.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0248 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,10.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0249 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,80.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0250 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
6,93.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0251 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0252 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,98.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0253 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0254 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,50.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0255 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,80.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0256 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0257 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0258 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 30,50.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0259 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 54,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0260 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0261 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,80.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0262 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,80.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0263 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,80.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0264 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,00.
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10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0265 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,48.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0266 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,99.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0267 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,30.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0268 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,60.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0269 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0270 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0271 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0272 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0273 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 6,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0274 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 7,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0275 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 8,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0276 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 18,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0277 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 20,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0278 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 40,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0279 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 87,50.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0280 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 10,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0281 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0282 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 10,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0283 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0284 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,48.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0285 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0286 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,80.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0287 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 7,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0288 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 8,99.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0289 teve como arrematante Coelho e Martins LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 24,24.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0290 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,45.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0291 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 34,80.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0292 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0293 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 7,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0294 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 22,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0295 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 11,30.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0296 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 17,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0297 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 48,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0298 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 68,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0299 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 89,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0300 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 9,80.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0301 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 95,00.
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10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0302 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 28,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0303 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 55,50.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0304 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 234,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0305 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 410,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0306 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 143,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0307 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 106,90.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0308 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 8,40.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0309 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,20.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0310 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 134,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0311 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0312 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 309,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0313 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2.350,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0314 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 16,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0315 teve como arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 26,00.

10/09/2021 - 19:01:48 Sistema O item 0316 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 30,00.

10/09/2021 - 19:01:51 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

10/09/2021 - 19:12:43 F. L M P DE SOUZA EIRELI Negociação Item 0140: Senhor Pregoeiro essa é a nossa melhor Oferta.

10/09/2021 - 19:13:04 F. L M P DE SOUZA EIRELI Negociação Item 0141: Senhor Pregoeiro essa é a nossa melhor Oferta.

10/09/2021 - 19:13:15 F. L M P DE SOUZA EIRELI Negociação Item 0142: Senhor Pregoeiro essa é a nossa melhor Oferta.

10/09/2021 - 19:13:33 F. L M P DE SOUZA EIRELI Negociação Item 0154: Senhor Pregoeiro essa é a nossa melhor Oferta.

10/09/2021 - 19:13:52 F. L M P DE SOUZA EIRELI Negociação Item 0184: Senhor Pregoeiro essa é a nossa melhor Oferta.

10/09/2021 - 19:14:07 F. L M P DE SOUZA EIRELI Negociação Item 0185: Senhor Pregoeiro essa é a nossa melhor Oferta.

10/09/2021 - 19:14:18 F. L M P DE SOUZA EIRELI Negociação Item 0196: Senhor Pregoeiro essa é a nossa melhor Oferta.

10/09/2021 - 19:14:35 F. L M P DE SOUZA EIRELI Negociação Item 0196: Senhor Pregoeiro essa é a nossa melhor Oferta.

10/09/2021 - 19:14:47 F. L M P DE SOUZA EIRELI Negociação Item 0198: Senhor Pregoeiro essa é a nossa melhor Oferta.

10/09/2021 - 19:15:03 F. L M P DE SOUZA EIRELI Negociação Item 0154: Senhor Pregoeiro essa é a nossa melhor Oferta.

10/09/2021 - 19:15:20 F. L M P DE SOUZA EIRELI Negociação Item 0142: Senhor Pregoeiro essa é a nossa melhor Oferta.

10/09/2021 - 19:15:40 F. L M P DE SOUZA EIRELI Negociação Item 0141: Senhor Pregoeiro essa é a nossa melhor Oferta.

10/09/2021 - 19:15:58 F. L M P DE SOUZA EIRELI Negociação Item 0140: Senhor Pregoeiro essa é a nossa melhor Oferta.

10/09/2021 - 19:16:07 F. Coelho e Martins LTDA Negociação Item 0289: Senhor Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor.

10/09/2021 - 19:17:12 F. Coelho e Martins LTDA Negociação Item 0240: Senhor Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor.

10/09/2021 - 19:17:40 F. Coelho e Martins LTDA Negociação Item 0236: Senhor Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor.

10/09/2021 - 19:18:05 F. Coelho e Martins LTDA Negociação Item 0232: Senhor Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor.

10/09/2021 - 19:18:31 F. Coelho e Martins LTDA Negociação Item 0223: Senhor Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor.

10/09/2021 - 19:19:36 F. Coelho e Martins LTDA Negociação Item 0156: Senhor Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor.

10/09/2021 - 19:20:44 F. Coelho e Martins LTDA Negociação Item 0143: Senhor Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor.

10/09/2021 - 19:20:58 F. Coelho e Martins LTDA Negociação Item 0144: Senhor Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor.

10/09/2021 - 19:21:10 F. Coelho e Martins LTDA Negociação Item 0146: Senhor Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor.

10/09/2021 - 19:48:58 F. N DO AMARAL CANTO... Negociação Item 0003: Sr. Pregoeiro solicitamos a correção do Item 003 AREIA, onde digitamos de forma
incorreta o valor final, o valor correto é R$ 49,00 (quarenta e nove reais).

10/09/2021 - 19:49:23 F. N DO AMARAL CANTO... Negociação Item 0002: Sr. Pregoeiro, essa é a nossa melhor oferta para este item.

10/09/2021 - 19:49:40 F. N DO AMARAL CANTO... Negociação Item 0005: Sr. Pregoeiro, essa é a nossa melhor oferta para este item.

10/09/2021 - 19:50:57 F. N DO AMARAL CANTO... Negociação Item 0012: Sr. Pregoeiro, essa é a nossa melhor oferta para este item.

10/09/2021 - 19:51:15 F. N DO AMARAL CANTO... Negociação Item 0028: Sr. Pregoeiro, essa é a nossa melhor oferta para este item.

10/09/2021 - 19:51:25 F. N DO AMARAL CANTO... Negociação Item 0029: Sr. Pregoeiro, essa é a nossa melhor oferta para este item.

10/09/2021 - 19:52:09 F. N DO AMARAL CANTO... Negociação Item 0039: Sr. Pregoeiro, essa é a nossa melhor oferta para este item.

10/09/2021 - 19:52:31 F. N DO AMARAL CANTO... Negociação Item 0066: Sr. Pregoeiro, essa é a nossa melhor oferta para este item.

10/09/2021 - 19:52:49 F. N DO AMARAL CANTO... Negociação Item 0089: Sr. Pregoeiro, essa é a nossa melhor oferta para este item.

10/09/2021 - 19:53:00 F. N DO AMARAL CANTO... Negociação Item 0090: Sr. Pregoeiro, essa é a nossa melhor oferta para este item.
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10/09/2021 - 19:53:18 F. N DO AMARAL CANTO... Negociação Item 0092: Sr. Pregoeiro, essa é a nossa melhor oferta para este item.

10/09/2021 - 19:53:26 F. N DO AMARAL CANTO... Negociação Item 0095: Sr. Pregoeiro, essa é a nossa melhor oferta para este item.

10/09/2021 - 19:53:43 F. N DO AMARAL CANTO... Negociação Item 0101: Sr. Pregoeiro, essa é a nossa melhor oferta para este item.

10/09/2021 - 19:53:56 F. N DO AMARAL CANTO... Negociação Item 0102: Sr. Pregoeiro, essa é a nossa melhor oferta para este item.

10/09/2021 - 19:54:13 F. N DO AMARAL CANTO... Negociação Item 0103: Sr. Pregoeiro, essa é a nossa melhor oferta para este item.

10/09/2021 - 19:54:23 F. N DO AMARAL CANTO... Negociação Item 0105: Sr. Pregoeiro, essa é a nossa melhor oferta para este item.

10/09/2021 - 19:54:29 F. N DO AMARAL CANTO... Negociação Item 0106: Sr. Pregoeiro, essa é a nossa melhor oferta para este item.

10/09/2021 - 19:54:48 F. N DO AMARAL CANTO... Negociação Item 0110: Sr. Pregoeiro, essa é a nossa melhor oferta para este item.

10/09/2021 - 19:55:48 F. N DO AMARAL CANTO... Negociação Item 0234: Sr. Pregoeiro, essa é a nossa melhor oferta para este item.

10/09/2021 - 19:56:11 F. N DO AMARAL CANTO... Negociação Item 0278: Sr. Pregoeiro, essa é a nossa melhor oferta para este item.

10/09/2021 - 19:56:33 F. N DO AMARAL CANTO... Negociação Item 0301: Sr. Pregoeiro, essa é a nossa melhor oferta para este item.

10/09/2021 - 19:58:56 F. REBOUCAS BENTES ... Documentação Item 0001: Sr pregoeiro, apresentamos nosso melhor preço na fase de lances. Segue
proposta ajustada aos itens vencedores.

10/09/2021 - 19:59:04 F. N DO AMARAL CANTO... Negociação Item 0316: Sr. Pregoeiro solicitamos a desistência do item 0316, pois lançamos forma errada o
valor do item.

10/09/2021 - 19:59:30 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

10/09/2021 - 20:03:51 F. JARA DISTRIBUIDOR... Negociação Item 0014: Senhor pregoeiro essa é a nossa melhor oferta

10/09/2021 - 20:05:34 F. JARA DISTRIBUIDOR... Negociação Item 0030: Senhor pregoeiro essa é a nossa melhor oferta

10/09/2021 - 20:07:12 F. JARA DISTRIBUIDOR... Negociação Item 0061: Senhor pregoeiro essa é a nossa melhor oferta

10/09/2021 - 20:08:20 F. JARA DISTRIBUIDOR... Negociação Item 0098: Senhor pregoeiro essa é a nossa melhor oferta

10/09/2021 - 20:09:38 F. JARA DISTRIBUIDOR... Negociação Item 0114: Senhor pregoeiro essa é a nossa melhor oferta

10/09/2021 - 20:11:01 F. JARA DISTRIBUIDOR... Negociação Item 0197: Senhor pregoeiro essa é a nossa melhor oferta

10/09/2021 - 20:11:39 F. JARA DISTRIBUIDOR... Negociação Item 0206: Senhor pregoeiro essa é a nossa melhor oferta

10/09/2021 - 20:15:28 F. JARA DISTRIBUIDOR... Negociação Item 0313: Senhor pregoeiro essa é a nossa melhor oferta

10/09/2021 - 20:56:08 F. N DO AMARAL CANTO... Documentação Item 0002: Senhor progoeiro, segue nossa proposta atualizada para todos os itens.

10/09/2021 - 20:56:16 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

11/09/2021 - 10:18:26 Sistema A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.

11/09/2021 - 10:19:04 F. JARA DISTRIBUIDOR... Documentação Item 0014: Senhor pregoeiro, segue nossa proposta consolidada para todos os itens

11/09/2021 - 10:19:38 Sistema A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.

11/09/2021 - 10:20:32 Sistema A proposta readequada do item 0061 foi anexada ao processo.

11/09/2021 - 10:21:27 Sistema A proposta readequada do item 0098 foi anexada ao processo.

11/09/2021 - 10:22:02 Sistema A proposta readequada do item 0114 foi anexada ao processo.

11/09/2021 - 10:24:57 Sistema A proposta readequada do item 0197 foi anexada ao processo.

11/09/2021 - 10:25:42 Sistema A proposta readequada do item 0206 foi anexada ao processo.

11/09/2021 - 10:27:18 Sistema A proposta readequada do item 0313 foi anexada ao processo.

11/09/2021 - 13:48:44 Sistema A proposta readequada do item 0143 foi anexada ao processo.

13/09/2021 - 08:13:47 F. MORK SOLAR - PROD... Negociação Item 0168: Bom dia. Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso valor mínimo.

13/09/2021 - 08:13:59 F. MORK SOLAR - PROD... Negociação Item 0169: Bom dia. Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso valor mínimo.

13/09/2021 - 08:15:12 F. MORK SOLAR - PROD... Negociação Item 0177: Bom dia. Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso valor mínimo.

13/09/2021 - 08:16:41 Sistema A proposta readequada do item 0168 foi anexada ao processo.

13/09/2021 - 08:17:05 Sistema A proposta readequada do item 0169 foi anexada ao processo.

13/09/2021 - 08:17:25 Sistema A proposta readequada do item 0177 foi anexada ao processo.

13/09/2021 - 08:19:42 Sistema A proposta readequada do item 0168 foi anexada ao processo.

13/09/2021 - 08:19:55 Sistema A proposta readequada do item 0169 foi anexada ao processo.

13/09/2021 - 08:20:12 Sistema A proposta readequada do item 0177 foi anexada ao processo.

13/09/2021 - 08:22:44 Sistema A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.

13/09/2021 - 08:23:08 F. Sentinela do Vale... Negociação Item 0021: Bom dia, anexei apenas neste item a proposta com todos os itens por nós
arrematados.

13/09/2021 - 09:42:23 Sistema A proposta readequada do item 0040 foi anexada ao processo.

13/09/2021 - 09:43:07 Sistema A proposta readequada do item 0042 foi anexada ao processo.

13/09/2021 - 09:43:29 Sistema A proposta readequada do item 0043 foi anexada ao processo.

13/09/2021 - 09:43:52 Sistema A proposta readequada do item 0094 foi anexada ao processo.

13/09/2021 - 09:44:14 Sistema A proposta readequada do item 0143 foi anexada ao processo.

13/09/2021 - 09:44:24 Sistema A proposta readequada do item 0144 foi anexada ao processo.

13/09/2021 - 09:44:38 Sistema A proposta readequada do item 0146 foi anexada ao processo.

13/09/2021 - 09:45:05 Sistema A proposta readequada do item 0156 foi anexada ao processo.

13/09/2021 - 09:45:51 Sistema A proposta readequada do item 0223 foi anexada ao processo.

13/09/2021 - 09:46:12 Sistema A proposta readequada do item 0232 foi anexada ao processo.
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13/09/2021 - 09:46:47 Sistema A proposta readequada do item 0236 foi anexada ao processo.

13/09/2021 - 09:46:59 Sistema A proposta readequada do item 0240 foi anexada ao processo.

13/09/2021 - 09:47:23 Sistema A proposta readequada do item 0289 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 14:58:17 Sistema A proposta readequada do item 0142 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 15:11:34 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes.

14/09/2021 - 15:26:46 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 15:28:31 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 14/09/2021 às 17:28.

14/09/2021 - 15:36:12 Sistema A proposta readequada do item 0154 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 16:07:17 F. MORK SOLAR - PROD... Negociação Item 0168: Boa tarde, infelizmente já estamos com nosso menor valor.

14/09/2021 - 16:07:26 F. MORK SOLAR - PROD... Negociação Item 0169: Boa tarde, infelizmente já estamos com nosso menor valor.

14/09/2021 - 16:08:08 F. MORK SOLAR - PROD... Negociação Item 0177: Boa tarde, infelizmente já estamos com nosso menor valor.

14/09/2021 - 17:05:02 F. L M P DE SOUZA EIRELI Negociação Item 0154: Senhor pregoeiro essa é nosso melhor oferta para todos os itens.

14/09/2021 - 17:05:54 Sistema A proposta readequada do item 0140 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:40:38 Pregoeiro Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, proposta de preços readequada ao seu último lance, em arquivo
único, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação, conforme modelo contido no
anexo II do edital.

14/09/2021 - 17:40:48 Pregoeiro A proposta deve conter: Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone,
endereço de correio eletrônico (e-mail), número do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver).

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.
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14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0041. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0042. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0043. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0044. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0045. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0046. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0047. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0048. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0049. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0050. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0051. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0052. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0053. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0054. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0055. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0056. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0057. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0058. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0059. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0060. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0061. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0062. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0063. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0064. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0065. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0066. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0067. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0068. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0069. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0070. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0071. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0072. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0073. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0074. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0075. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0076. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0077. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0078. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0079. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0080. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0081. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0082. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0083. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0084. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0085. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0086. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0087. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0088. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0089. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0090. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0091. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0092. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0093. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0094. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0095. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0096. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0097. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.
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14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0098. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0099. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0100. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0101. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0102. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0103. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0104. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0105. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0106. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0107. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0108. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0109. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0110. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0111. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0112. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0113. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0114. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0115. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0116. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0117. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0118. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0119. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0120. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0121. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0122. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0123. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0124. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0125. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0126. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0127. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0128. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0129. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0130. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0131. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0132. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0133. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0134. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0135. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0136. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0137. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0138. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0139. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0140. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0141. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0142. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0143. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0144. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0145. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0146. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0147. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0148. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0149. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0150. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0151. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0152. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0153. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0154. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.
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14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0155. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0156. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0157. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0158. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0159. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0160. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0161. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0162. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0163. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0164. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0165. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0166. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0167. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0168. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0169. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0170. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0171. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0172. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0173. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0174. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0175. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0176. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0177. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0178. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0179. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0180. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0181. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0182. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0183. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0184. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0185. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0186. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0187. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0188. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0189. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0190. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0191. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0192. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0193. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0194. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0195. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0196. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0197. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0198. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0199. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0200. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0201. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0202. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0203. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0204. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0205. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0206. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0207. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0208. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0209. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0210. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0211. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.
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14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0212. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0213. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0214. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0215. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0216. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0217. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0218. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0219. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0220. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0221. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0222. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0223. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0224. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0225. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0226. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0227. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0228. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0229. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0230. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0231. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0232. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0233. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0234. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0235. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0236. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0237. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0238. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0239. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0240. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0241. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0242. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0243. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0244. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0245. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0246. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0247. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0248. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0249. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0250. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0251. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0252. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0253. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0254. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0255. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0256. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0257. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0258. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0259. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0260. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0261. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0262. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0263. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0264. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0265. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0266. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0267. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0268. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.
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14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0269. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0270. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0271. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0272. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0273. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0274. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0275. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0276. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0277. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0278. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0279. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0280. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0281. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0282. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0283. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0284. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0285. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0286. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0287. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0288. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0289. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0290. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0291. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0292. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0293. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0294. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0295. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0296. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0297. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0298. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0299. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0300. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0301. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0302. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0303. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0304. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0305. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0306. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0307. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0308. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0309. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0310. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0311. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0312. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0313. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0314. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0315. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:41:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0316. O prazo de envio é até às 19:41 do dia 14/09/2021.

14/09/2021 - 17:45:50 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:47:37 Sistema A diligência do item 0141 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:48:00 Sistema A diligência do item 0168 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:48:06 Sistema A diligência do item 0169 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:48:15 Sistema A diligência do item 0177 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:50:08 Sistema A diligência do item 0198 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:50:22 Sistema A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 17:58:37 Sistema A diligência do item 0040 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 18:01:43 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
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14/09/2021 - 18:08:19 Sistema A diligência do item 0042 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 18:08:30 Sistema A diligência do item 0043 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 18:08:49 Sistema A diligência do item 0094 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 18:09:10 Sistema A diligência do item 0143 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 18:09:33 Sistema A diligência do item 0144 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 18:09:52 Sistema A diligência do item 0146 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 18:10:12 Sistema A diligência do item 0156 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 18:10:52 Sistema A diligência do item 0223 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 18:11:22 Sistema A diligência do item 0232 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 18:11:45 Sistema A diligência do item 0236 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 18:12:03 Sistema A diligência do item 0240 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 18:12:27 Sistema A diligência do item 0289 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 18:32:07 Sistema A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 18:32:40 Sistema A diligência do item 0030 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 18:33:26 Sistema A diligência do item 0061 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 18:34:13 Sistema A diligência do item 0098 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 18:34:47 Sistema A diligência do item 0114 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 18:36:03 Sistema A diligência do item 0197 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 18:36:36 Sistema A diligência do item 0206 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 18:37:41 Sistema A diligência do item 0313 foi anexada ao processo.

14/09/2021 - 19:45:38 Pregoeiro Boa noite, certamente ficara suspenso e retornará na data15/09/2021 as 09:00 hrs, desde ja comunico que
fiquem todos logados

15/09/2021 - 09:16:32 Pregoeiro Bom dia

15/09/2021 - 09:16:42 Pregoeiro Documentação em análise

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O fornecedor Coelho e Martins LTDA foi inabilitado no processo.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema Motivo: após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme orienta o subitem 9.8 do edital,
identificamos desatendimento das seguintes exigências do edital: Ausência da Certidão específica emitida
pela junta comercial da sede da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes
informações: A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou
jurídica(s) SÓCIAS da licitante conforme subitem do edital 13.3.1.8.1.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O fornecedor Coelho e Martins LTDA foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 24,00.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O fornecedor Coelho e Martins LTDA foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 9,80.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O fornecedor Coelho e Martins LTDA foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI com valor unitário de R$ 12,00.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O fornecedor Coelho e Martins LTDA foi inabilitado para o item 0094 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI com valor unitário de
R$ 10,25.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O fornecedor Coelho e Martins LTDA foi inabilitado para o item 0143 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O item 0143 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 1.180,00.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O fornecedor Coelho e Martins LTDA foi inabilitado para o item 0144 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O item 0144 tem como novo arrematante MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA -
EPP com valor unitário de R$ 243,35.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O fornecedor Coelho e Martins LTDA foi inabilitado para o item 0146 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O item 0146 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 485,90.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O fornecedor Coelho e Martins LTDA foi inabilitado para o item 0156 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O item 0156 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 1,70.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O fornecedor Coelho e Martins LTDA foi inabilitado para o item 0223 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O item 0223 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 8,54.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O fornecedor Coelho e Martins LTDA foi inabilitado para o item 0232 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O item 0232 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 35,20.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O fornecedor Coelho e Martins LTDA foi inabilitado para o item 0236 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O item 0236 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 1,00.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O fornecedor Coelho e Martins LTDA foi inabilitado para o item 0240 pelo pregoeiro.
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15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O item 0240 tem como novo arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI com valor unitário de R$ 5,00.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O fornecedor Coelho e Martins LTDA foi inabilitado para o item 0289 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:50:48 Sistema O item 0289 tem como novo arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli com valor unitário de R$ 30,00.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O fornecedor L M P DE SOUZA EIRELI foi inabilitado no processo.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema Motivo: após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme orienta o subitem 9.8 do edital,
identificamos desatendimento das seguintes exigências do edital: - Ausência da Certidão específica emitida
pela junta comercial da sede da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes
informações: A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou
jurídica(s) SÓCIAS da licitante, conforme o subitem 13.3.1.8.1. do edital

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O fornecedor L M P DE SOUZA EIRELI foi inabilitado para o item 0140 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O item 0140 tem como novo arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI com valor unitário de R$ 30,00.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O fornecedor L M P DE SOUZA EIRELI foi inabilitado para o item 0141 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O item 0141 tem como novo arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI com valor unitário de R$ 160,00.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O fornecedor L M P DE SOUZA EIRELI foi inabilitado para o item 0142 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O item 0142 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 799,98.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O fornecedor L M P DE SOUZA EIRELI foi inabilitado para o item 0154 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O item 0154 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 103,40.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O fornecedor L M P DE SOUZA EIRELI foi inabilitado para o item 0165 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O item 0165 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 20,90.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O fornecedor L M P DE SOUZA EIRELI foi inabilitado para o item 0172 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O item 0172 tem como novo arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI com valor unitário de R$ 18,88.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O fornecedor L M P DE SOUZA EIRELI foi inabilitado para o item 0173 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O item 0173 tem como novo arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI com valor unitário de R$ 29,00.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O fornecedor L M P DE SOUZA EIRELI foi inabilitado para o item 0174 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O item 0174 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 25,60.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O fornecedor L M P DE SOUZA EIRELI foi inabilitado para o item 0175 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O item 0175 tem como novo arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI com valor unitário de R$ 30,00.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O fornecedor L M P DE SOUZA EIRELI foi inabilitado para o item 0176 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O item 0176 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 29,80.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O fornecedor L M P DE SOUZA EIRELI foi inabilitado para o item 0184 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O item 0184 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 29,90.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O fornecedor L M P DE SOUZA EIRELI foi inabilitado para o item 0185 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O item 0185 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 40,00.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O fornecedor L M P DE SOUZA EIRELI foi inabilitado para o item 0196 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O item 0196 tem como novo arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI com valor unitário de
R$ 8,90.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O fornecedor L M P DE SOUZA EIRELI foi inabilitado para o item 0198 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:55:14 Sistema O item 0198 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 12,90.

15/09/2021 - 10:58:05 Sistema O fornecedor MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP foi inabilitado no
processo.

15/09/2021 - 10:58:05 Sistema Motivo: após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme orienta o subitem 9.8 do edital,
identificamos desatendimento das seguintes exigências do edital: - Ausência da Certidão específica emitida
pela junta comercial da sede da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes
informações: , conforme o subitem13.3.1.8. - Ausência da A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s), e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante. Conforme subitem
13.3.1.8.1. - Ausência da Certidão de inteiro teor, emitida pela junta comercial da sede da licitante
devidamente atualizada. Conforme subitem 13.3.1.9. - Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional, identificado no presente documento encontra-se em
situação REGULAR junto ao referido Conselho, e também as Certidões de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Balanço Patrimonial e... (CONTINUA)

15/09/2021 - 10:58:05 Sistema (CONT. 1) Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC, Conforme subitem 13.3.4.4

15/09/2021 - 10:58:05 Sistema O fornecedor MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP foi inabilitado para o
item 0144 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:58:05 Sistema O item 0144 tem como novo arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI com valor unitário de R$ 290,00.

15/09/2021 - 10:58:05 Sistema O fornecedor MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP foi inabilitado para o
item 0168 pelo pregoeiro.
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15/09/2021 - 10:58:05 Sistema O item 0168 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 6,40.

15/09/2021 - 10:58:05 Sistema O fornecedor MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP foi inabilitado para o
item 0169 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:58:05 Sistema O item 0169 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 3,50.

15/09/2021 - 10:58:05 Sistema O fornecedor MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP foi inabilitado para o
item 0177 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:58:05 Sistema O item 0177 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:11 Sistema Desempate realizado para o item 0177 tem como vencedor o fornecedor 24.043.091/0001-00

15/09/2021 - 10:59:11 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 24.043.091/0001-00, 28.981.880/0001-43

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado no processo.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema Motivo: após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme orienta o subitem 9.8 do edital,
identificamos desatendimento das seguintes exigências do edital: - Ausência da Certidão específica emitida
pela junta comercial da sede da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes
informações: A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou
jurídica(s) SÓCIAS da licitante; 13.3.4.4 Certidões de Regularidade contendo número, validade e finalidade
Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC; conforme subitem do edital 13.3.1.8.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 16,90.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0003 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI com valor unitário de
R$ 11,39.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 34,95.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 30,00.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 28,70.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 8,10.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 12,10.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0066 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0066 tem como novo arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI com valor unitário de
R$ 54,90.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0089 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 29,60.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0090 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 28,80.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0092 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0092 tem como novo arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI com valor unitário de
R$ 93,90.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0095 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 17,80.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0101 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 279,80.
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15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0102 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0102 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 129,99.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0103 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0103 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 217,00.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0105 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 37,80.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0106 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 90,20.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0110 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 95,60.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0140 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0140 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 30,01.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0141 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0141 tem como novo arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI com valor unitário de
R$ 163,00.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0144 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0144 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 290,90.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0172 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0172 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 30,00.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0173 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0173 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 32,00.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0175 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0175 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 45,00.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0177 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0177 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 40,00.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0234 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0234 tem como novo arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli com valor unitário de R$ 2,50.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0240 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0240 tem como novo arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli com valor unitário de R$ 5,29.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0278 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0278 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 41,20.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0301 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0301 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 100,00.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0316 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 10:59:45 Sistema O item 0316 tem como novo arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli com valor unitário de R$ 350,00.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado no processo.
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15/09/2021 - 11:02:31 Sistema Motivo: - após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme orienta o subitem 9.8 do edital,
identificamos desatendimento das seguintes exigências do edital: - Ausência da Certidão específica emitida
pela junta comercial da sede da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes
informações: A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou
jurídica(s) SÓCIAS da licitante. conforme subitem do edital 13.3.1.8.1. - Ausência da Certidão de inteiro teor,
emitida pela junta comercial da sede da licitante devidamente atualizada, conforme subitem do edital
13.3.1.9. - Ausência da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do
certame, se outro prazo não constar no documento, através do site: portal.trf1.jus.br/sjpa/ conforme subitem
do edital 13.3.4.2. .... (CONTINUA)

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema (CONT. 1) - Ausência da Certidão de Falência e Recuperação Judicial em data não superior a 30 (trinta) dias
da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site:
(https://cnc.tjdft.jus.br/) conforme subitem do edital 13.3.4.3 Apresentou vencida a Certidões de Regularidade
contendo número, validade e finalidade Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 13,90.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 22,85.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0071 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 3,00.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0073 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 4,35.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0124 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0124 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 9,65.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0125 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0125 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 3,68.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0126 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0126 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 3,98.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0130 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0130 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 3,68.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0131 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0131 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 4,58.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0132 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0132 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 5,25.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0133 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0133 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 5,78.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0134 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0134 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 7,80.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0200 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0200 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 0,96.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0201 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0201 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 2,30.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0207 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0207 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 5,90.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0208 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0208 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 7,90.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0211 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0211 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 6,80.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0214 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0214 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 0,73.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0217 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0217 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 6,98.
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15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0218 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0218 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 8,90.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0220 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0220 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 39,80.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0226 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0226 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 4,20.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0227 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0227 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 4,90.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0228 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0228 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 9,70.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0229 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0229 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 9,90.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0231 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0231 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 20,55.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0233 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0233 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 9,75.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0234 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0234 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 3,75.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0235 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0235 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 4,65.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0238 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0238 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 0,70.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0239 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0239 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 6,45.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0240 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0240 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 7,50.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0241 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0241 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 18,70.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0242 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0242 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 7,80.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0245 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0245 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 19,90.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0250 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0250 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 7,20.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0254 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0254 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 64,00.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0289 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0289 tem como novo arrematante REBOUCAS BENTES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R$ 35,00.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0316 pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0316 tem como novo arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI com valor unitário de
R$ 425,00.

15/09/2021 - 11:13:51 Sistema Desempate realizado para o item 0003 tem como vencedor o fornecedor 28.981.880/0001-43

15/09/2021 - 11:13:51 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 28.981.880/0001-43, 15.375.578/0001-08

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.
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15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.
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15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.
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15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0116 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0117 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0119 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0120 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0121 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0122 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.
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15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0123 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0124 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0125 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0126 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0127 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0128 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0129 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0130 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0131 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0132 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0133 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0134 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0135 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0136 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0137 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0138 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0139 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0140 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0142 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0143 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0144 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0145 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0146 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0147 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0148 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0149 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0150 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0151 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0152 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0153 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0154 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0155 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0156 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0157 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0158 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0159 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0160 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.
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15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0161 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0162 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0163 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0164 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0165 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0166 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0167 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0168 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0169 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0170 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0171 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0172 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0173 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0174 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0175 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0176 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0177 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0178 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0179 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0180 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0181 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0182 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0183 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0184 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0185 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0186 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0187 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0188 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0189 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0190 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0191 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0192 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0193 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0194 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0195 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0198 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0199 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.
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15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0200 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0201 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0202 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0203 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0204 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0205 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0207 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0208 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0209 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0210 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0211 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0212 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0213 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0214 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0215 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0216 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0217 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0218 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0219 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0220 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0221 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0222 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0223 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0224 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0225 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0226 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0227 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0228 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0229 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0230 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0231 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0232 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0233 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0234 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0235 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0236 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0237 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.
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15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0238 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0239 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0240 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0241 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0242 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0243 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0244 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0245 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0246 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0247 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0248 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0249 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0250 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0251 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0252 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0253 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0254 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0255 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0256 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0257 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0258 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0259 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0260 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0261 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0262 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0263 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0264 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0265 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0266 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0267 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0268 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0269 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0270 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0271 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0272 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0273 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0274 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.
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15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0275 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0276 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0277 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0278 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0279 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0280 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0281 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0282 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0283 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0284 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0285 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0286 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0287 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0288 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0289 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0290 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0291 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0292 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0293 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0294 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0295 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0296 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0297 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0298 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0299 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0300 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0301 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0302 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0303 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0304 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0305 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0306 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0307 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0308 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0309 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0310 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0311 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.
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15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0312 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0314 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:15:35 Sistema Para o item 0315 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REBOUCAS BENTES COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

15/09/2021 - 11:16:14 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

15/09/2021 - 11:16:14 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

15/09/2021 - 11:16:14 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

15/09/2021 - 11:16:14 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

15/09/2021 - 11:16:14 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

15/09/2021 - 11:16:14 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

15/09/2021 - 11:16:14 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

15/09/2021 - 11:16:14 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

15/09/2021 - 11:16:14 Sistema Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

15/09/2021 - 11:16:14 Sistema Para o item 0141 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

15/09/2021 - 11:16:14 Sistema Para o item 0196 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

15/09/2021 - 11:16:14 Sistema Para o item 0197 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

15/09/2021 - 11:16:14 Sistema Para o item 0206 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

15/09/2021 - 11:16:14 Sistema Para o item 0313 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

15/09/2021 - 11:16:14 Sistema Para o item 0316 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

15/09/2021 - 11:17:58 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 15/09/2021 às 11:47.

15/09/2021 - 11:41:24 Sistema O fornecedor Coelho e Martins LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0040.

15/09/2021 - 11:59:05 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0040.

15/09/2021 - 11:59:05 Sistema Intenção: Desejamos intencionar a presente intenção pois o item 9.8 do edital é ilegal e restringe o caráter
competitivo do certame, e o documento exigido não consta no rol de documentos exigidos para habilitação
na Lei 8666/1993, sendo portanto, decisão imotivada e sem fundamentação legal. Ressaltamos que o
indeferimento da presente intenção autorizará representação e denúncia no TCM contra o pregoeiro e órgão,
pois a análise de intenção deve ser efetuada apenas aos requisitos de admissibilidade, não no mérito das
razões.

15/09/2021 - 12:02:59 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 20/09/2021 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 24/09/2021 às 18:00.

17/09/2021 - 14:06:57 Sistema O fornecedor Coelho e Martins LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0040.

22/09/2021 - 14:50:15 Sistema O pregoeiro enviou contrarrazão para o item 0040.

27/09/2021 - 10:16:52 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.
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27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0032 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0033 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0034 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0035 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0036 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0037 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0038 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0039 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0041 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0042 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0043 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0044 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0045 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0046 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0047 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0048 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0049 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0050 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0051 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0052 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0053 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0054 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0055 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0056 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0057 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0058 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0059 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0060 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0061 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0062 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0063 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0064 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0065 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0066 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0067 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0068 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0069 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0070 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0071 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0072 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0073 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0074 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0075 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0076 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.
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27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0077 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0078 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0079 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0080 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0081 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0082 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0083 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0084 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0085 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0086 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0087 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0088 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0089 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0090 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0091 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0092 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0093 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0094 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0095 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0096 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0097 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0098 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0099 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0100 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0101 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0102 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0103 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0104 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0105 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0106 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0107 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0108 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0109 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0110 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0111 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0112 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0113 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0114 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0115 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0116 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0117 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0118 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0119 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0120 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0121 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0122 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0123 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0124 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0125 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0126 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0127 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0128 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0129 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0130 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0131 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0132 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0133 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.
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27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0134 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0135 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0136 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0137 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0138 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0139 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0140 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0141 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0142 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0143 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0144 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0145 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0146 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0147 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0148 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0149 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0150 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0151 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0152 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0153 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0154 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0155 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0156 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0157 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0158 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0159 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0160 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0161 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0162 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0163 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0164 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0165 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0166 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0167 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0168 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0169 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0170 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0171 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0172 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0173 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0174 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0175 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0176 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0177 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0178 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0179 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0180 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0181 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0182 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0183 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0184 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0185 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0186 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0187 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0188 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0189 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0190 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.
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27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0191 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0192 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0193 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0194 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0195 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0196 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0197 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0198 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0199 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0200 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0201 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0202 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0203 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0204 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0205 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0206 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0207 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0208 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0209 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0210 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0211 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0212 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0213 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0214 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0215 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0216 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0217 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0218 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0219 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0220 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0221 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0222 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0223 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0224 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0225 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0226 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0227 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0228 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0229 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0230 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0231 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0232 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0233 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0234 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0235 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0236 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0237 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0238 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0239 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0240 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0241 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0242 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0243 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0244 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0245 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0246 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0247 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.
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27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0248 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0249 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0250 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0251 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0252 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0253 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0254 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0255 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0256 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0257 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0258 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0259 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0260 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0261 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0262 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0263 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0264 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0265 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0266 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0267 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0268 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0269 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0270 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0271 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0272 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0273 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0274 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0275 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0276 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0277 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0278 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0279 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0280 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0281 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0282 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0283 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0284 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0285 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0286 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0287 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0288 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0289 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0290 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0291 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0292 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0293 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0294 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0295 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0296 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0297 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0298 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0299 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0300 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0301 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0302 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0303 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0304 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.
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27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0305 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0306 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0307 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0308 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0309 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0310 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0311 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0312 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0313 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0314 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0315 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:17:07 Sistema O Item 0316 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0001 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0002 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0003 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0004 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0005 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0006 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0007 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0008 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0009 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0010 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0011 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0012 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0013 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0014 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0015 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0016 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0017 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0018 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0019 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0020 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0021 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0022 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0023 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0024 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0025 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0026 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0027 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0028 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0029 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0030 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0031 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0032 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0033 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0034 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0035 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0036 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0037 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0038 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0039 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0041 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0042 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0043 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0044 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0045 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0046 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.
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27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0047 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0048 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0049 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0050 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0051 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0052 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0053 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0054 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0055 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0056 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0057 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0058 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0059 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0060 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0061 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0062 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0063 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0064 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0065 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0066 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0067 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0068 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0069 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0070 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0071 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0072 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0073 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0074 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0075 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0076 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0077 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0078 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0079 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0080 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0081 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0082 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0083 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0084 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0085 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0086 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.
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27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0286 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0287 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0288 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0289 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0290 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0291 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0292 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0293 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0294 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0295 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0296 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0297 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0298 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0299 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0300 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0301 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0302 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0303 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0304 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0305 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0306 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0307 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0308 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0309 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0310 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0311 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0312 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0313 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0314 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0315 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:44:28 Sistema O Item 0316 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 10:45:05 Sistema A data limite para participação no cadastro de reserva nos itens... (CONTINUA)

27/09/2021 - 10:45:05 Sistema (CONT. 1)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,27

27/09/2021 - 10:45:05 Sistema (CONT. 2)
272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316
foi definida pela autoridade competente para 27/09/2021 às 12:00.

27/09/2021 - 10:46:02 Sistema O Item 0040 foi adjudicado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

27/09/2021 - 11:24:10 Sistema O Item 0040 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

Mudanças de Pregoeiro
Nome Alterado Em

Flávio Santos Pinho 14/09/2021 - 13:38:30

Mudanças de Equipe de Apoio
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Nome Alterado Em

ANDERSON GOMES PINHEIRO 14/09/2021 - 13:38:30

COSME SOUSA FERREIRA 14/09/2021 - 13:38:30

SIMONE BENTES DE LIRA 14/09/2021 - 13:38:30

Keydson Francisco Morais Meireles

Pregoeiro

WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR

Autoridade Competente

ANDERSON GOMES PINHEIRO

Apoio

COSME SOUSA FERREIRA

Apoio

SIMONE BENTES DE LIRA

Apoio


