ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Juruti
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINF
Registro de Preços Eletrônico - 016/2022

Datas Relevantes
Publicado

Inicio de Propostas

Limite de Impugnação

Final de Propostas

Inicio da Sessão

04/05/2022 11:07

04/05/2022 11:30

12/05/2022 09:59

16/05/2022 10:00

17/05/2022 10:00

Itens Licitados
Código

Produto

0001

CÂMARA DE AR 1400 X 24 -16

0002

CAMARA DE AR 1000-20

0003

CÂMARA DE AR 12,5 - 16,5

0004

CÂMARA DE AR -17,5-25 -16

0005

V. Referência

Qtde

Unidade

Situação

8.048,00

12 UN

Homologado

42.500,00

100 UN

Homologado

1.817,33

4 UN

Homologado

14.173,33

20 UN

Homologado

PNEU -17,5/25

145.600,00

20 UN

Homologado

0006

PNEU 1000-20 – LISO

124.500,00

30 UN

Homologado

0007

PNEU 1000-20 - MISTO WESTLAKE

361.333,33

80 UN

Homologado

0008

PNEU 12/16

12.933,33

4 UN

Homologado

0009

PNEU 14000 - 24 16 LONAS

92.400,00

12 UN

Homologado

0010

PNEU 215-75 R 17 RADIAL

35.760,00

12 UN

Homologado

0011

PNEU 275-80 R22.5 BORRACHUDO

29.600,00

6 UN

Homologado

0012

PROTETOR - 17,5 25

7.366,67

20 UN

Homologado

0013

PROTETOR R1000-20

32.666,67

100 UN

Homologado

0014

MANGUEIRA HIDRAÚLICA ¼

5.000,00

20 M

Fracassado

0015

MANGUEIRA HIDRAÚLICA 3/8

6.266,67

20 M

Fracassado

0016

MANGUEIRA HIDRAÚLICA ½

7.800,00

20 M

Fracassado

0017

MANGUEIRA HIDRAÚLICA 5/8

12.800,00

30 M

Fracassado

0018

MANGUEIRA HIDRAÚLICA ¾

15.500,00

30 M

Fracassado

0019

MANGUEIRA HIDRAÚLICA 1”

16.600,00

30 M

Fracassado

0020

MANGUEIRA HIDRAÚLICA 1¹/²

19.400,00

30 M

Fracassado

0021

MANGUEIRA HIDRAÚLICA 2”

22.200,00

30 M

Fracassado

0022

TERMINAIS ¼

2.333,33

40 UN

Fracassado

0023

CAPAS ¼

2.600,00

40 UN

Fracassado

0024

TERMINAIS 3/8

2.733,33

40 UN

Fracassado

0025

CAPAS 3/8

3.000,00

40 UN

Fracassado

0026

TERMINAIS ½

3.506,67

40 UN

Fracassado

0027

CAPAS ½

3.773,33

40 UN

Fracassado
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0028

TERMINAIS 5/8

9.000,00

60 UN

Fracassado

0029

CAPAS 5/8

10.400,00

60 UN

Fracassado

0030

TERMINAIS ¾

3.900,00

60 UN

Fracassado

0031

CAPAS ¾

4.500,00

60 UN

Fracassado

0032

TERMINAIS 1”

5.200,00

60 UN

Fracassado

0033

CAPAS 1”

5.800,00

60 UN

Fracassado

0034

TERMINAIS 1¹/²

8.400,00

60 UN

Fracassado

0035

CAPAS 1¹/²

9.800,00

60 UN

Fracassado

0036

TERMINAIS 2”

12.200,00

60 UN

Fracassado

0037

CAPAS 2”

13.400,00

60 UN

Fracassado

Documentos Anexados ao Processo
Data
03/05/2022

Documento
Edital 016-2022 - Aquisição de Pneus -SEMINFRA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data

Assunto

Frase

17/05/2022 - 14:30

Negociação aberta para o processo
016/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 do
processo 016/2022.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/05/2022 - 14:30

Negociação aberta para o processo
016/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 do processo
016/2022.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/05/2022 - 14:32

Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 17/05/2022 às 16:32.

17/05/2022 - 17:10

Documentos solicitados para o
processo 016/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 016/2022.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/05/2022 - 17:12

Documentos solicitados para o
processo 016/2022

Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo 016/2022.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código

Produto

Fornecedor

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor de
Referência

Quantidade

Valor Total

0001

CÂMARA DE AR 1400 X
24 -16

H. MARTINS COSTA
LTDA

KbomKbom

Kbom

359,50

12

4.314,00

0002

CAMARA DE AR 1000-20

H. MARTINS COSTA
LTDA

Kbom

Kbom

239,50

100

23.950,00

0003

CÂMARA DE AR 12,5 16,5

H. MARTINS COSTA
LTDA

Kbom

Kbom

199,50

4

798,00

0004

CÂMARA DE AR -17,5-25
-16

H. MARTINS COSTA
LTDA

Kbom

Kbom

455,00

20

9.100,00

0005

PNEU -17,5/25

H. MARTINS COSTA
LTDA

Malhotra

Malhotra

6.651,00

20

133.020,00

0006

PNEU 1000-20 – LISO

H. MARTINS COSTA
LTDA

Malhotra

Malhotra

2.511,00

30

75.330,00

0007

PNEU 1000-20 - MISTO
WESTLAKE

H. MARTINS COSTA
LTDA

Westlake

Westlake

2.721,00

80

217.680,00

0008

PNEU 12/16

H. MARTINS COSTA
LTDA

Malhotra

Malhotra

2.619,00

4

10.476,00
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0009

PNEU 14000 - 24 16
LONAS

H. MARTINS COSTA
LTDA

Malhotra

Malhotra

6.227,00

12

74.724,00

0010

PNEU 215-75 R 17
RADIAL

H. MARTINS COSTA
LTDA

Malhotra

Malhotra

1.714,00

12

20.568,00

0011

PNEU 275-80 R22.5
BORRACHUDO

H. MARTINS COSTA
LTDA

Durable

Durable

3.299,50

6

19.797,00

0012

PROTETOR - 17,5 25

H. MARTINS COSTA
LTDA

Kbom

Kbom

289,50

20

5.790,00

0013

PROTETOR R1000-20

H. MARTINS COSTA
LTDA

Kbom

Kbom

149,50

100

14.950,00

0014

MANGUEIRA
HIDRAÚLICA ¼

0,00

20

0,00

0015

MANGUEIRA
HIDRAÚLICA 3/8

0,00

20

0,00

0016

MANGUEIRA
HIDRAÚLICA ½

0,00

20

0,00

0017

MANGUEIRA
HIDRAÚLICA 5/8

0,00

30

0,00

0018

MANGUEIRA
HIDRAÚLICA ¾

0,00

30

0,00

0019

MANGUEIRA
HIDRAÚLICA 1”

0,00

30

0,00

0020

MANGUEIRA
HIDRAÚLICA 1¹/²

0,00

30

0,00

0021

MANGUEIRA
HIDRAÚLICA 2”

0,00

30

0,00

0022

TERMINAIS ¼

0,00

40

0,00

0023

CAPAS ¼

0,00

40

0,00

0024

TERMINAIS 3/8

0,00

40

0,00

0025

CAPAS 3/8

0,00

40

0,00

0026

TERMINAIS ½

0,00

40

0,00

0027

CAPAS ½

0,00

40

0,00

0028

TERMINAIS 5/8

0,00

60

0,00

0029

CAPAS 5/8

0,00

60

0,00

0030

TERMINAIS ¾

0,00

60

0,00

0031

CAPAS ¾

0,00

60

0,00

0032

TERMINAIS 1”

0,00

60

0,00

0033

CAPAS 1”

0,00

60

0,00

0034

TERMINAIS 1¹/²

0,00

60

0,00

0035

CAPAS 1¹/²

0,00

60

0,00

0036

TERMINAIS 2”

0,00

60

0,00

0037

CAPAS 2”

0,00

60

0,00

Itens marcados com "*" estão cancelados.

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 VeracidadeDeclaro cumprir os requisitos de art. 26 do decreto habilitação e que as declarações informadas são verídicas,
10.024/2019.
conforme

parágrafos 4° e 5° do

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - CÂMARA DE AR 1400 X 24 -16
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Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Lance

H. MARTINS COSTA
LTDA

38.296.611/000100

13/05/2022 10:31:36

KbomKbom

Loraschi, Loraschi e Cia
Ltda

06.277.035/000159

13/05/2022 15:44:43

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO DE PEÇAS 88
PNEUS LTDA

Valor Total

LC
123/2006

Kbom

12

R$ 670,67

R$ 8.048,04 Sim

1400X24-16

MAGGION

12

R$ 592,00

R$ 7.104,00 Sim

15/05/2022 19:07:03

QBOM

QBOM

12

R$ 663,96

R$ 7.967,52 Sim

Quantidade

Lance

0002 - CAMARA D E AR 1000-20
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total

LC
123/2006

H. MARTINS COSTA
LTDA

38.296.611/000100

13/05/2022 10:33:44

Kbom

Kbom

100

R$ 425,00

R$ 42.500,00 Sim

Loraschi, Loraschi e Cia
Ltda

06.277.035/000159

13/05/2022 15:45:48

1000X20

MAGGION

100

R$ 396,00

R$ 39.600,00 Sim

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO DE PEÇAS 88
PNEUS LTDA

15/05/2022 19:07:03

QBOM

QBOM

100

R$ 420,75

R$ 42.075,00 Sim

Quantidade

Lance

0003 - CÂMARA DE AR 12,5 - 16,5
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total

LC
123/2006

H. MARTINS COSTA
LTDA

38.296.611/000100

13/05/2022 10:34:12

Kbom

Kbom

4

R$ 454,33

R$ 1.817,32 Sim

Loraschi, Loraschi e Cia
Ltda

06.277.035/000159

13/05/2022 15:46:44

12,5-16,5

TORTUGA

4

R$ 389,00

R$ 1.556,00 Sim

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO DE PEÇAS 88
PNEUS LTDA

15/05/2022 19:07:03

QBOM

QBOM

4

R$ 449,79

R$ 1.799,16 Sim

Quantidade

Lance

0004 - CÂMARA DE AR -17,5-25 -16
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total

LC
123/2006

H. MARTINS COSTA
LTDA

38.296.611/000100

13/05/2022 10:35:20

Kbom

Kbom

20

R$ 708,67

R$ 14.173,40 Sim

Loraschi, Loraschi e Cia
Ltda

06.277.035/000159

13/05/2022 15:47:44

17,5-25-16

MAGGION

20

R$ 628,00

R$ 12.560,00 Sim

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO DE PEÇAS 88
PNEUS LTDA

15/05/2022 19:07:03

QBOM

QBOM

20

R$ 701,58

R$ 14.031,60 Sim

Quantidade

Lance

0005 - PNEU -17,5 /25
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total

LC
123/2006

H. MARTINS COSTA
LTDA

38.296.611/000100

13/05/2022 10:36:13

Malhotra

Malhotra

20

R$ 7.280,00

R$ 145.600,00 Sim

Loraschi, Loraschi e Cia
Ltda

06.277.035/000159

13/05/2022 15:50:46

17,5/25

FIRESTONE

20

R$ 8.846,00

R$ 176.920,00 Sim

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO DE PEÇAS 88
PNEUS LTDA

15/05/2022 19:07:03

ALLIANCE

ALLIANCE

20

R$ 7.207,20

R$ 144.144,00 Sim

Quantidade

Lance

30

R$ 4.150,00

0006 - PNEU 1000 -20 – LISO
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

H. MARTINS COSTA
LTDA

38.296.611/000100

13/05/2022 10:36:31

Malhotra

Malhotra

Valor Total

LC
123/2006

R$ 124.500,00 Sim
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Loraschi, Loraschi e Cia
Ltda

06.277.035/000159

13/05/2022 15:53:12

1000-20

PIRELLI

30

R$ 3.980,00

R$ 119.400,00 Sim

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO DE PEÇAS 88
PNEUS LTDA

15/05/2022 19:07:03

VIKRANTE

VIKRANTE

30

R$ 4.108,50

R$ 123.255,00 Sim

Quantidade

Lance

0007 - PNEU 1000-20 - MISTO WESTLAKE
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total

LC
123/2006

H. MARTINS COSTA
LTDA

38.296.611/000100

13/05/2022 10:37:03

Westlake

Westlake

80

R$ 4.516,67

R$ 361.333,60 Sim

Loraschi, Loraschi e Cia
Ltda

06.277.035/000159

13/05/2022 15:54:15

1000-20R

PIRELLI

80

R$ 4.110,00

R$ 328.800,00 Sim

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO DE PEÇAS 88
PNEUS LTDA

15/05/2022 19:07:03

WESTLAKE

WESTLAKE

80

R$ 4.471,50

R$ 357.720,00 Sim

Quantidade

Lance

0008 - PNEU 12/16
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total

LC
123/2006

H. MARTINS COSTA
LTDA

38.296.611/000100

13/05/2022 10:37:54

Malhotra

Malhotra

4

R$ 3.233,33

R$ 12.933,32 Sim

Loraschi, Loraschi e Cia
Ltda

06.277.035/000159

13/05/2022 15:55:12

12X16,5

PIRELLI

4

R$ 3.076,00

R$ 12.304,00 Sim

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO DE PEÇAS 88
PNEUS LTDA

15/05/2022 19:07:03

ALLIANCE

ALLIANCE

4

R$ 3.201,00

R$ 12.804,00 Sim

Quantidade

Lance

0009 - PNEU 14000 - 24 16 LONAS
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total

LC
123/2006

H. MARTINS COSTA
LTDA

38.296.611/000100

13/05/2022 10:39:57

Malhotra

Malhotra

12

R$ 7.700,00

R$ 92.400,00 Sim

Loraschi, Loraschi e Cia
Ltda

06.277.035/000159

13/05/2022 15:56:10

1400X24 16

FIRESTONE

12

R$ 7.280,00

R$ 87.360,00 Sim

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO DE PEÇAS 88
PNEUS LTDA

15/05/2022 19:07:03

ALLIANCE

ALLIANCE

12

R$ 7.623,00

R$ 91.476,00 Sim

0010 - PNEU 215-75 R 17 RADIAL
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

H. MARTINS COSTA
LTDA

38.296.611/000100

13/05/2022 10:40:12

Malhotra

Malhotra

Quantidade

Lance

12

R$ 2.980,00

Valor Total

LC
123/2006

R$ 35.760,00 Sim

Loraschi, Loraschi e Cia
Ltda

06.277.035/000159

13/05/2022 15:57:08

215-75 R17,5

FIRESTONE

12

R$ 2.120,00

R$ 25.440,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/000188

15/05/2022 19:07:03

GENERAL

GENERAL

12

R$ 2.950,20

R$ 35.402,40 Sim

Quantidade

Lance

0011 - PNEU 275-80 R22.5 BORRACHUDO
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total

H. MARTINS COSTA
LTDA

38.296.611/000100

13/05/2022 10:41:10

Durable

Durable

6

R$ 4.933,33

R$ 29.599,98 Sim

Loraschi, Loraschi e Cia
Ltda

06.277.035/000159

13/05/2022 15:58:13

275-80 R22,5

FIRESTONE

6

R$ 3.985,00

R$ 23.910,00 Sim

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO DE PEÇAS 88
PNEUS LTDA

15/05/2022 19:07:03

GENERAL

GENERAL

6

R$ 4.884,00

R$ 29.304,00 Sim

0012 - PROTETOR - 17,5 25
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LC
123/2006

Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Lance

H. MARTINS COSTA
LTDA

38.296.611/000100

13/05/2022 10:41:21

Kbom

Loraschi, Loraschi e Cia
Ltda

06.277.035/000159

13/05/2022 15:58:55

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO DE PEÇAS 88
PNEUS LTDA

Valor Total

LC
123/2006

Kbom

20

R$ 368,33

R$ 7.366,60 Sim

17,5 25

ABC

20

R$ 305,00

R$ 6.100,00 Sim

15/05/2022 19:07:03

CARRETEIRO

CARRETEIRO

20

R$ 600,00

R$ 12.000,00 Sim

Quantidade

Lance

0013 - PROTETOR R1000-20
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total

LC
123/2006

H. MARTINS COSTA
LTDA

38.296.611/000100

13/05/2022 10:41:33

Kbom

Kbom

100

R$ 326,67

R$ 32.667,00 Sim

Loraschi, Loraschi e Cia
Ltda

06.277.035/000159

13/05/2022 15:59:38

R1000-20

ABC

100

R$ 262,00

R$ 26.200,00 Sim

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO DE PEÇAS 88
PNEUS LTDA

15/05/2022 19:07:03

CARRETEIRO

CARRETEIRO

100

R$ 323,40

R$ 32.340,00 Sim

Quantidade

Lance

20

R$ 247,50

Quantidade

Lance

20

R$ 310,20

Quantidade

Lance

20

R$ 386,10

Quantidade

Lance

30

R$ 422,40

0014 - MANGUEIRA HIDRAÚLICA ¼
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/000188

15/05/2022 19:07:03

GATES

GATES

Valor Total

LC
123/2006

R$ 4.950,00 Sim

0015 - MANGUEIRA HIDRAÚLICA 3/8
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/000188

15/05/2022 19:07:03

GATES

GATES

Valor Total

LC
123/2006

R$ 6.204,00 Sim

0016 - MANGUEIRA HIDRAÚLICA ½
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/000188

15/05/2022 19:07:03

GATES

GATES

Valor Total

LC
123/2006

R$ 7.722,00 Sim

0017 - MANGUEIRA HIDRAÚLICA 5/8
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/000188

15/05/2022 19:07:03

GATES

GATES

Valor Total

LC
123/2006

R$ 12.672,00 Sim

0018 - MANGUEIRA HIDRAÚLICA ¾
Fornecedor
VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

21.543.743/000188

15/05/2022 19:07:03

GATES

GATES

Quantidade

Lance

30

R$ 511,50

Quantidade

Lance

30

R$ 547,80

Valor Total LC
123/2006
R$ 15.345,00 Sim

0019 - MANGUEIRA HIDRAÚLICA 1”
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/000188

15/05/2022 19:07:03

GATES

GATES

Valor Total

LC
123/2006

R$ 16.434,00 Sim

0020 - MANGUEIRA HIDRAÚLICA 1¹/²
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Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/000188

15/05/2022 19:07:03

GATES

GATES

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

15/05/2022 19:07:03

GATES

GATES

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

15/05/2022 19:07:03

AEROQUIP

AEROQUIP

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

15/05/2022 19:07:03

AEROQUIP

AEROQUIP

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

15/05/2022 19:07:03

AEROQUIP

AEROQUIP

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

15/05/2022 19:07:03

AEROQUIP

AEROQUIP

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

15/05/2022 19:07:03

AEROQUIP

AEROQUIP

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

15/05/2022 19:07:03

AEROQUIP

AEROQUIP

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

15/05/2022 19:07:03

AEROQUIP

AEROQUIP

Quantidade

Lance

30

R$ 640,20

Quantidade

Lance

30

R$ 732,60

Quantidade

Lance

40

R$ 57,75

Quantidade

Lance

40

R$ 64,35

Quantidade

Lance

40

R$ 67,65

Quantidade

Lance

40

R$ 74,25

Quantidade

Lance

40

R$ 86,79

Quantidade

Lance

40

R$ 93,39

Quantidade

Lance

60

R$ 148,50

Valor Total

LC
123/2006

R$ 19.206,00 Sim

0021 - MANGUEIRA HIDRAÚLICA 2”
Fornecedor

CNPJ/CPF

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO
DE PEÇAS 88 PNEUS LTDA

Valor Total

LC
123/2006

R$ 21.978,00 Sim

0022 - TERMINAIS ¼
Fornecedor

CNPJ/CPF

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO DE PEÇAS 88
PNEUS LTDA

Valor Total

LC
123/2006

R$ 2.310,00 Sim

0023 - CAPAS ¼
Fornecedor

CNPJ/CPF

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO DE PEÇAS 88
PNEUS LTDA

Valor Total

LC
123/2006

R$ 2.574,00 Sim

0024 - TERMINAIS 3/8
Fornecedor

CNPJ/CPF

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO
DE PEÇAS 88 PNEUS LTDA

Valor Total

LC
123/2006

R$ 2.706,00 Sim

0025 - CAPAS 3/8
Fornecedor

CNPJ/CPF

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO
DE PEÇAS 88 PNEUS LTDA

Valor Total

LC
123/2006

R$ 2.970,00 Sim

0026 - TERMINAIS ½
Fornecedor

CNPJ/CPF

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO DE PEÇAS 88
PNEUS LTDA

Valor Total

LC
123/2006

R$ 3.471,60 Sim

0027 - CAPAS ½
Fornecedor

CNPJ/CPF

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO DE PEÇAS 88
PNEUS LTDA

Valor Total

LC
123/2006

R$ 3.735,60 Sim

0028 - TERMINAIS 5/8
Fornecedor

CNPJ/CPF

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO
DE PEÇAS 88 PNEUS LTDA

Valor Total

LC
123/2006

R$ 8.910,00 Sim

0029 - CAPAS 5/8
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Fornecedor

CNPJ/CPF

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO
DE PEÇAS 88 PNEUS LTDA

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

15/05/2022 19:07:03

AEROQUIP

AEROQUIP

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

15/05/2022 19:07:03

AEROQUIP

AEROQUIP

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

15/05/2022 19:07:03

AEROQUIP

AEROQUIP

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

15/05/2022 19:07:03

AEROQUIP

AEROQUIP

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

15/05/2022 19:07:03

AEROQUIP

AEROQUIP

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

15/05/2022 19:07:03

AEROQUIP

AEROQUIP

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

15/05/2022 19:07:03

AEROQUIP

AEROQUIP

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

15/05/2022 19:07:03

AEROQUIP

AEROQUIP

Quantidade

Lance

60

R$ 171,60

Quantidade

Lance

60

R$ 64,35

Quantidade

Lance

60

R$ 74,25

Quantidade

Lance

60

R$ 85,80

Quantidade

Lance

60

R$ 95,70

Quantidade

Lance

60

R$ 138,60

Quantidade

Lance

60

R$ 161,70

Quantidade

Lance

60

R$ 201,30

Valor Total

LC
123/2006

R$ 10.296,00 Sim

0030 - TERMINAIS ¾
Fornecedor

CNPJ/CPF

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO DE PEÇAS 88
PNEUS LTDA

Valor Total

LC
123/2006

R$ 3.861,00 Sim

0031 - CAPAS ¾
Fornecedor

CNPJ/CPF

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO DE PEÇAS 88
PNEUS LTDA

Valor Total

LC
123/2006

R$ 4.455,00 Sim

0032 - TERMINAIS 1”
Fornecedor

CNPJ/CPF

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO DE PEÇAS 88
PNEUS LTDA

Valor Total

LC
123/2006

R$ 5.148,00 Sim

0033 - CAPAS 1”
Fornecedor

CNPJ/CPF

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO DE PEÇAS 88
PNEUS LTDA

Valor Total

LC
123/2006

R$ 5.742,00 Sim

0034 - TERMINAIS 1¹/²
Fornecedor

CNPJ/CPF

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO
DE PEÇAS 88 PNEUS LTDA

Valor Total

LC
123/2006

R$ 8.316,00 Sim

0035 - CAPAS 1¹/²
Fornecedor

CNPJ/CPF

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO
DE PEÇAS 88 PNEUS LTDA

Valor Total

LC
123/2006

R$ 9.702,00 Sim

0036 - TERMINAIS 2”
Fornecedor

CNPJ/CPF

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO DE PEÇAS 88
PNEUS LTDA

Valor Total

LC
123/2006

R$ 12.078,00 Sim

0037 - CAPAS 2”
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Fornecedor

CNPJ/CPF

VANGUARDA
21.543.743/0001COMÉRCIO DE PEÇAS 88
PNEUS LTDA

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

15/05/2022 19:07:03

AEROQUIP

AEROQUIP

Quantidade

Lance

60

R$ 221,10

Valor Total

LC
123/2006

R$ 13.266,00 Sim

Fornecedor

CPF/CNPJ

Loraschi, Loraschi e Cia Ltda

06.277.035/0001-59

90 dias

Validade (conforme edital)

VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

543.743/0001-88

90 dias

H. MARTINS COSTA LTDA

296.611/0001-00

90 dias

Lances Enviados
0001 - CÂMARA DE AR 1400 X 24 -16
Data

Valor CNPJ

Situação

13/05/2022 - 10:31:36

670,67 (proposta) 296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

13/05/2022 - 15:44:43

592,00 (proposta) 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

15/05/2022 - 19:07:03

663,96 (proposta) 543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:34:40

590,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

17/05/2022 - 10:34:48

590,20 543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:37:30

589,50 296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 10:37:43

580,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:39:26

579,00 296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:39:49

575,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:41:37

574,00 296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:42:07

570,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:42:25

562,20 543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:42:31

569,00 296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

Página 9 de 119
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br Documento gerado eletronicamente no Portal
de Compras Públicas em 24/08/2022 às 16:28:11. Código verificador: 34448E

17/05/2022 - 10:42:39

560,00 296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:43:02

550,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

Validade das Propostas
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17/05/2022 -

-

10:44:01

17/05/2022 - 10:44:41
17/05/2022 - 10:44:51

533,20 21.543.743/0001-88 VANGUARDA

530,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda
532,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Válido

17/05/2022 - 10:44:57

529,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:46:45

520,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:47:34

519,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:47:47

515,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:48:19

500,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:49:13

499,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:49:17

495,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:50:16

488,90 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:50:48

485,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:51:28

484,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:52:01

480,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:52:30

475,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:54:15

474,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:54:45

470,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido
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17/05/2022 - 10:55:10

469,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:55:57

450,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:56:47

449,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

Data

Valor CNPJ

Situação

13/05/2022 - 10:33:44

425,00 (proposta) 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

13/05/2022 - 15:45:48

396,00 (proposta) 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

15/05/2022 - 19:07:03

420,75 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
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17/05/2022 -

-

17/05/2022 - 10:34:44

394,40 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:34:49

390,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

17/05/2022 - 10:37:42

389,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:38:03

380,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:57:59

440,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:58:19

439,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:58:47

428,80 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

17/05/2022 - 10:59:07

420,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:59:45

419,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:00:03

400,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:00:19

399,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:00:59

390,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:01:08

389,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:01:21

380,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:01:49

379,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:01:59

370,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:02:28

369,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:04:09

360,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:04:24

359,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

0002 - CAMARA DE AR 1000-20

Página 13 de 119
A autenticidade do
documento pode
ser verificada no
site
https://validaarquivo
.portaldecompraspu
blicas.com.br
Documento gerado
eletronicamente no
Portal de Compras
Públicas em
24/08/2022 às
16:28:11. Código
verificador: 34448E

10:39:32

389,00 38.296.611/0001-00 H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:39:51

379,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:40:08

370,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:41:47

376,90 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:41:53

366,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:42:01

365,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:42:14

360,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:42:44

359,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:43:08

350,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:43:57

344,40 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:44:47

340,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:45:07

339,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:45:30

333,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:46:19

332,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:46:35

330,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:47:29

329,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:47:53

320,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:48:39

319,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido
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17/05/2022 -

-

17/05/2022 - 10:49:35

315,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:50:24

314,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido
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17/05/2022 - 10:50:33

313,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:51:05

310,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

17/05/2022 - 10:51:37

309,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:52:10

303,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

17/05/2022 - 10:52:34

302,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:52:37

300,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:54:01

299,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:54:37

295,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:55:15

294,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:56:16

270,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:56:52

269,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:58:06

260,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:58:26

259,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:59:13

255,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:59:50

254,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:00:16

250,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:00:22

249,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:01:05

240,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:01:16

239,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

0003 - CÂMARA DE AR 12,5 - 16,5
Data

Valor CNPJ

13/05/2022 - 10:34:12

454,33 (proposta) 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

13/05/2022 - 15:46:44

389,00 (proposta) 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

15/05/2022 - 19:07:03

449,79 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que não apresentarem em seu teor,
data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre que a licitante apresenta a
certidão de cartórios com emissão em 13 de julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame;
Diante exposto no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os documentos
constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante
10:34:57
385,00 06.277.035/0001-59 Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Situação e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
Válido 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
Válido inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
17/05/2022 - 10:51:12
300,00
06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido
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17/05/2022 -

-

17/05/2022 - 10:37:50

384,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:38:09

380,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:39:43

379,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:39:59

370,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:41:49

368,80 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:41:57

368,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:42:20

360,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:42:51

359,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:43:15

350,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:43:54

348,80 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:44:53

340,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:45:54

339,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:46:31

330,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:47:23

329,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:47:58

320,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:48:43

319,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:49:35

315,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:50:11

308,60 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13
de julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante
exposto no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar
os documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e
subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

17/05/2022 - 10:35:04

620,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido
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17/05/2022 - 10:51:51

298,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:52:28

297,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 10:52:44

290,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:54:08

289,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:54:29

285,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:55:20

284,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:56:30

270,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:57:02

269,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:58:23

250,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:58:29

249,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:59:20

240,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:59:54

239,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:00:29

230,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:00:36

229,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:01:14

220,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:01:21

219,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:01:34

200,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:01:55

199,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

0004 - CÂMARA DE AR -17,5-25 -16
Data

Valor CNPJ

Situação

13/05/2022 - 10:35:20

708,67 (proposta) 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

13/05/2022 - 15:47:44

628,00 (proposta) 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

15/05/2022 - 19:07:03

701,58 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
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17/05/2022 -

-

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
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10:35:12

625,40

10:37:57

619,50

17/05/2022 - 10:38:16

06.277.035/0001-59 - Loraschi,
615,00 Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:39:58

614,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:40:15

610,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:42:56

609,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:43:23

600,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:44:37

599,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:45:03

590,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:45:21

586,80 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:46:12

585,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:46:19

580,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:47:18

579,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:48:06

570,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:49:07

569,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:50:06

559,80 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:51:19

558,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:51:28

515,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:52:20

514,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:52:52

505,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:53:54

504,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:54:05

500,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:55:24

499,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido
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17/05/2022 -

21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:57:06

469,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 10:58:31

460,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

17/05/2022 - 10:58:59

456,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 -

38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 10:59:21

455,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
Válido
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
Válido
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por -força
do exposto
artigo 12no
daitem
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no
item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
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documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

0005 - PNEU -17,5/25
Data

Valor CNPJ

Situação

13/05/2022 - 10:36:13

7.280,00 (proposta) 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

13/05/2022 - 15:50:46

8.846,00 (proposta) 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

15/05/2022 - 19:07:03

7.207,20 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:35:42

8.800,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

17/05/2022 - 10:37:22

8.000,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:38:05

7.206,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:38:28

7.900,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:39:42

7.202,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:40:04

7.201,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:40:51

7.198,80 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:56:43
17/05/2022 - 10:42:11

470,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
Válido

7.197,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

10:42:49

7.188,90

10:43:05

7.187,00
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17/05/2022 - 10:43:24
17/05/2022 - 10:48:00

7.102,60

7.180,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA
21.543.743/0001-88 - VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS

17/05/2022 - 10:44:29

7.178,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 10:44:53

7.166,80 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:46:00

7.165,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 10:46:19

7.158,40 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:47:13

7.157,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 10:47:28

7.120,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:47:41

7.119,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente

estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

PNEUS LTDA
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que não apresentarem em seu teor,
data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre que a licitante apresenta a
certidão de cartórios com emissão em 13 de julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame;
Diante exposto no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os documentos
constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante
e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br Documento gerado
eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/08/2022 às 16:28:11. Código verificador: 34448E

17/05/2022 -

21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

17/05/2022 -

38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:57:11

6.995,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
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17/05/2022 -

-

COSTA LTDA
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17/05/2022 edital; As certidões que

21.543.743/0001-88 - VANGUAR

COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS
10:49:21

7.101,00 38.296.611/0001-00 H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:49:38

7.080,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:50:33

7.079,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:51:05

7.058,90 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:52:08

7.057,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 10:52:24

7.020,40 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:53:48

7.019,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

LICITANTE NÃO
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
17/05/2022
38.296.611/0001-00
H.
MARTINS
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
Válido
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
COST
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
A 13 de
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em
LTDA
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

A autenticidade do documento pode ser verificada
no site
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17/05/2022 -

17/05/2022 - 10:54:22

7.002,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:55:29

7.000,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 10:55:56

6.996,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

-

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

10:57:55

6.990,00

10:58:48

6.989,00

17/05/2022 - 10:59:14

6.980,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA

A autenticidade do documento pode ser verificada
no site
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17/05/2022 -

21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 -

38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:59:29

6.979,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 11:00:21

6.966,60 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:00:32

6.965,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 11:01:34

6.952,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:02:00

6.950,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 11:02:53

6.888,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:03:03

6.887,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 11:03:55
6.882,08
21.543.743/0001-88 - VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que não apresentarem em seu teor,
data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre que a licitante apresenta a
certidão de cartórios com emissão em 13 de julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame;
Diante exposto no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os documentos
constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante
e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedido
antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre que a licitante apresenta a certidão de ca
seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto no item 7.2.4. do edital; Os participantes d
subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e també
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de im
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO AP
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
17/05/2022 - 11:07:40
6.799,00
38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA
LTDA
11:04:11

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br Documento gerado
eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/08/2022 às 16:28:11. Código verificador: 34448E

6.881,00 38.296.611/0001-00 H. MARTI
COSTA LTDA

17/05/2022 -

-

17/05/2022 - 11:04:42

6.878,96 21.543.743/0001-88 - VANGUAR
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS

17/05/2022 - 11:04:51

6.877,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTI
COSTA LTDA

17/05/2022 - 11:05:37

6.858,60 21.543.743/0001-88 - VANGUAR
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS

17/05/2022 - 11:05:51

6.857,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTI
COSTA LTDA

17/05/2022 - 11:06:26

6.852,20 21.543.743/0001-88 - VANGUAR
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS

17/05/2022 - 11:06:33

6.850,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTI
COSTA LTDA

17/05/2022 - 11:07:02

6.808,80 21.543.743/0001-88 - VANGUAR
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS

17/05/2022 - 11:07:11

6.807,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTI
COSTA LTDA

17/05/2022 - 11:07:30

6.800,00 21.543.743/0001-88 - VANGUAR
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS

estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
11:08:45

6.784,40

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br Documento gerado eletronicamente no Po
Compras Públicas em 24/08/2022 às 16:28:11. Código verificador: 34448E

17/05/2022 edital; As certidões que

21.543.743/0001-88 - VANGUAR

COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS

LICITANTE NÃO
17/05/2022 -

38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
Válido
COST
A
LTDA

11:09:05
17/05/2022 - 11:09:38

6.783,00
6.668,90 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:10:04

6.667,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:10:38

6.662,60 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

17/05/2022 - 11:10:53

6.661,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:11:55

6.660,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

17/05/2022 - 11:12:06

6.659,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br Documento gerado eletronicamente no Po
Compras Públicas em 24/08/2022 às 16:28:11. Código verificador: 34448E

17/05/2022 -

-

17/05/2022 - 11:13:05

6.652,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

17/05/2022 - 11:13:14

6.651,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

0006 - PNEU 1000-20 – LISO
Data

Valor CNPJ

Situação

13/05/2022 - 10:36:31

4.150,00 (proposta) 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

13/05/2022 - 15:53:12

3.980,00 (proposta) 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br Documento gerado eletronicamente no Po
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-

-

21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

-

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente

17/05/2022 -

-

Válido
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17/05/2022 -

15/05/2022 19:07:03

17/05/2022 10:36:13
17/05/2022 - 10:36:27

-

4.108,50 (proposta)

06.277.035/0001-59
3.950,00 Loraschi e Cia Ltda Loraschi,
3.944,40 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS
LTDA

17/05/2022 - 10:37:31

3.915,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:37:51

3.912,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:38:19

3.911,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:38:40

3.900,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:39:27

3.898,80 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:40:21

3.897,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:40:26

3.890,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:41:26

3.889,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:42:11

3.888,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

17/05/2022 -

-

Válido
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17/05/2022 -

21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto no
item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

17/05/2022 17/05/2022 - 10:42:17

3.887,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido
Válido

17/05/2022 - 10:42:29

3.850,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

10:43:50

3.848,00 38.296.611/0001-00 H. MARTINS
COSTA LTDA
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

17/05/2022 -

-

Válido
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- VANGUARDA
ÇAS PNEUS LTDA

-

-

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão
pública deste Pregão. Ocorre que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto no
item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante
e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
10:44:26

3.844,00

10:45:16
06.277.035/0001-59

3.800,00
Loraschi,
Lora
schi
e
Cia
Ltda

17/05/2022 - 10:45:43

3.792,80
21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:46:02

3.750,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

17/05/2022 - 10:46:46

3.744,12 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:46:58

3.700,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

17/05/2022 - 10:47:51

3.699,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:48:16

3.650,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:48:51

3.644,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:48:56

3.649,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:49:33

3.643,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:49:46

3.640,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:50:41

3.639,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

Válido
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17/05/2022 -

21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 17/05/2022 - 10:50:55

3.630,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto no
item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

10:51:41

3.600,00 06.277.035/0001-59 Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

10:52:15

3.599,00 38.296.611/0001-00 H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:53:06

3.550,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:53:09

3.594,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:53:39

3.549,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:53:56

3.515,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:54:43

3.505,40 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:55:01

3.500,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:55:30

3.496,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:55:35

3.499,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 10:56:15

3.495,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 -

-

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Válido

Válido
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17/05/2022 -

-

17/05/2022 - 10:56:36

3.492,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:56:57

3.450,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

17/05/2022 - 10:57:16

3.449,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:57:50

3.440,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

10:58:40

17/05/2022 -

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

3.400,00 06.277.035/0001-59 Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

-

Válido

Página 36 de 119
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/08/2022 às 16:28:11. Código
verificador: 34448E

17/05/2022 -

10:58:58

3.399,00 38.296.611/0001-00 H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:59:24

3.390,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:59:32

3.350,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:59:59

3.349,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:00:48

3.300,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:00:55

3.299,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:01:43

3.150,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:01:58

3.120,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:02:05

3.119,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 11:02:14

3.100,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:02:47

3.099,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:03:07

3.086,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:03:14

3.050,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 11:03:22

3.049,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:03:39

3.028,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:03:44

3.000,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 11:03:54

2.999,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:04:25

2.950,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido
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17/05/2022 -

21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 17/05/2022 - 11:04:40
17/05/2022 - 11:04:57
17/05/2022 - 11:10:09
11:05:09

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12
Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA
2.949,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

2.900,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda
2.541,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA
2.938,00

Válido

Válido

da

11:05:12
17/05/2022 - 11:05:28

2.899,00
06.277.035/0001-59 - Loraschi,
2.850,00 Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:05:41

2.849,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:05:53

2.800,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:06:02

2.799,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:06:20

2.790,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:06:38

2.666,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:06:45

2.665,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 11:07:08

2.600,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:07:15

2.599,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:08:15

2.580,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:08:32

2.579,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:09:01

2.572,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
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17/05/2022 -

21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 17/05/2022 - 11:09:11
17/05/2022 - 11:09:33

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedido
antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre que a licitante apresenta a certidão de ca
VENCIDA para data do certame; Diante exposto no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverã
9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de se
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO

38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA
2.570,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

2.542,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente

Válido

estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13
de julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante
exposto no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar
os documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e
subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
17/05/2022 - 10:36:26
11:10:27

4.100,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda
2.534,20

da

11:10:34
17/05/2022 - 11:11:38

2.533,00
2.532,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:11:59

2.531,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 11:12:47

2.512,28 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:13:01

2.511,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

0007 - PNEU 1000-20 - MISTO WESTLAKE
Data

Valor CNPJ

Situação

13/05/2022 - 10:37:03

4.516,67 (proposta) 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

13/05/2022 - 15:54:15

4.110,00 (proposta) 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido
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17/05/2022 -

21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 -

38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA
4.471,50 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

15/05/2022 - 19:07:03

17/05/2022 - 10:36:13

4.108,80 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedido
antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre que a licitante apresenta a certidão de ca
VENCIDA para data do certame; Diante exposto no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverã
9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de se
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13
de julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante
exposto no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar
os documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e
subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:45:19

3.895,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA
10:37:34

4.092,20

10:38:28

4.091,50

17/05/2022 - 10:38:48

06.277.035/0001-59 - Loraschi,
4.050,00 Loraschi e Cia Ltda

17/05/2022 - 10:40:02

4.044,40 21.543.743/0001-88 - VANGUAR
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS

17/05/2022 - 10:40:29

4.043,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTI
COSTA LTDA

17/05/2022 - 10:40:35

4.040,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

17/05/2022 - 10:41:01

4.020,20 21.543.743/0001-88 - VANGUAR
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS

17/05/2022 - 10:41:20

4.019,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTI
COSTA LTDA
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17/05/2022 edital; As certidões que

21.543.743/0001-88 - VANGUAR

COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS

LICITANTE NÃO
17/05/2022 -

17/05/2022 - 10:41:25

38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
Válido
COST
A
LTDA
4.010,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

17/05/2022 - 10:43:01

4.004,00 21.543.743/0001-88 - VANGUAR
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS

17/05/2022 - 10:43:32

4.000,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

17/05/2022 - 10:44:01

3.999,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTI
COSTA LTDA

17/05/2022 - 10:44:16

3.900,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

17/05/2022 - 10:44:22

3.896,00 21.543.743/0001-88 - VANGUAR
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS

estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

A autenticidade do documento pode ser verificada no site

https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br Documento gerado eletronicamente no Po

17/05/2022 17/05/2022 - 10:52:58
10:45:23

3.642,20

21.543.743/0001-88 - VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA
3.850,00 06.277.035/0001-59 Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
Válido

17/05/2022 - 10:45:54

3.844,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:46:59

3.843,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 10:47:07

3.800,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:47:15

3.838,90 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:47:59

3.799,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:48:25

3.750,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:48:46

3.744,40 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:49:39

3.743,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:49:56

3.700,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:50:51

3.699,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:51:37

3.692,80 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:51:47

3.650,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:51:59

3.649,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que não apresentarem em seu teor,
data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre que a licitante apresenta a
certidão de cartórios com emissão em 13 de julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame;
Diante exposto no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os documentos
constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante
10:53:18

3.641,00 38.296.611/0001-00 H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

Válido
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

Válido
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17/05/2022 -

-

17/05/2022 - 10:53:22

3.600,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:53:51

3.598,60 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:54:14

3.590,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:54:50

3.589,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:55:08

3.550,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:55:44

3.549,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:56:40

3.544,40 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:57:08

3.500,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:57:20

3.449,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:57:46

3.438,90 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:58:47

3.400,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:59:14

3.399,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:59:36

3.388,90 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:59:48

3.350,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 11:00:02

3.349,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:00:38

3.300,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:00:51

3.299,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

11:01:16 3.292,00 21.543.743/0001-88 VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS
LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
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17/05/2022 -

17/05/2022 - 11:01:31
17/05/2022 - 11:01:48

3.290,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA
3.150,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

-

estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Válido

17/05/2022 - 11:02:10

3.149,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:02:22

3.100,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:02:52

3.099,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:03:20

3.050,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:03:23

3.088,40 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:03:32

3.049,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 11:03:51

3.000,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:04:03

2.999,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:04:34

2.950,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:04:45

2.949,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:05:07

2.900,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:05:18

2.899,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:05:22

2.880,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:05:32

2.879,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 11:05:35

2.850,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:05:56

2.849,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido
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17/05/2022 - 11:06:08

2.800,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

-

Válido
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3.043,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
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17/05/2022 -

-

17/05/2022 - 11:06:11

2.812,40 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 11:06:14

2.799,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 11:06:27

2.790,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:06:49

2.722,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

17/05/2022 - 11:06:55

2.789,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:07:03

2.721,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

0008 - PNEU 12/16
Data

Valor CNPJ

Situação

13/05/2022 - 10:37:54

3.233,33 (proposta) 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

13/05/2022 - 15:55:12

3.076,00 (proposta) 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

15/05/2022 - 19:07:03

3.201,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:35:31

3.072,40 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:36:34

3.050,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:37:38

3.044,40 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,

A autenticidade do documento pode ser verificada
no site

https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br Documento gerado eletronicamente no Po

17/05/2022 -

-

por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
10:38:56

3.040,00 06.277.035/0001-59 Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:40:31

3.020,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:40:35

3.039,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:40:43

3.015,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:40:47

3.019,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:41:13

3.014,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:41:33

3.010,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:43:13

3.000,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:43:43

2.950,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:44:21

2.949,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:45:11

2.944,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:45:26

2.943,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:45:33

2.940,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:46:30

2.939,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:47:15

2.900,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:48:06

2.899,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:48:40

2.850,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:49:25

2.844,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
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17/05/2022 -

17/05/2022 - 10:49:46

2.843,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:50:12

2.815,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:50:57

2.814,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:51:57

2.800,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:53:04

2.799,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:53:28

2.750,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

-
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17/05/2022 -

10:54:43

-

2.749,00 38.296.611/0001-00 H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:55:17

2.700,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:56:28

2.695,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:57:19

2.688,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

17/05/2022 - 10:57:27

2.687,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:58:19

2.662,40 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

17/05/2022 - 10:59:10

2.661,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:59:52

2.648,80 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

17/05/2022 - 11:00:07

2.647,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:01:21

2.620,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

17/05/2022 - 11:01:40

2.619,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

0009 - PNEU 14000 - 24 16 LONAS
Data

Valor CNPJ

Situação

13/05/2022 - 10:39:57

7.700,00 (proposta) 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

13/05/2022 - 15:56:10

7.280,00 (proposta) 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

A autenticidade do documento pode ser verificada
no site

https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br Documento gerado eletronicamente no Po

-

21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

15/05/2022

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

19:07:03

7.623,00 (proposta)

17/05/2022 10:35:56
21.543.743/0001-88

7.278,60
VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente

estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:37:01

7.250,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

17/05/2022 - 10:37:29

7.238,60 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:38:47

7.238,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 10:39:05

7.200,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:40:18

7.198,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:41:00

7.150,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:41:07

7.149,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:41:16

7.140,44 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente

17/05/2022 - 10:41:44

7.100,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,

Página 52 de 119
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br Documento gerado
eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/08/2022 às 16:28:11. Código verificador: 34448E

17/05/2022 21.543.
743/0001-88 - VANGUARDA Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3.
do edital; As certidões que
COMÉR
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17/05/2022 -

21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 -

10:42:36

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

7.090,00

10:42:53
06.277.035/0001-59

7.050,00
Loraschi,
Lora
schi
e
Cia
Ltda

17/05/2022 - 10:43:11

7.044,20
21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:43:38

7.043,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 10:43:54

7.000,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:44:12

6.998,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:44:25

6.950,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:44:37

6.940,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:45:32

6.938,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:45:40

6.900,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:46:06

6.896,80 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:46:37

6.895,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:47:00

6.892,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:47:28

6.850,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente

estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13
de julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante
exposto no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar
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17/05/2022 -

17/05/2022 -

21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

-

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto no
item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
os documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e
subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:53:35

6.700,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda
10:47:45

10:48:14
17/05/2022 - 10:48:49

6.838,00

38.296.611/0001-00 H. MARTI
6.837,00 COSTA LTDA
6.800,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

17/05/2022 - 10:49:13

6.792,40 21.543.743/0001-88 - VANGUAR
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS

17/05/2022 - 10:49:53

6.791,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTI
COSTA LTDA

17/05/2022 - 10:50:22

6.750,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

17/05/2022 - 10:51:05

6.749,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTI
COSTA LTDA

17/05/2022 - 10:51:17

6.744,20 21.543.743/0001-88 - VANGUAR
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS

17/05/2022 - 10:51:48

6.743,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTI
COSTA LTDA

17/05/2022 - 10:52:05

6.740,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda
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6.722,20 21.543.743/0001-88 - VANGUAR

17/05/2022 21.543.
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COMÉR
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COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS
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17/05/2022 -

21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 -

10:54:18

6.692,20

17/05/2022 - 10:55:25

6.650,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

17/05/2022 - 10:56:06

6.640,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:56:33

6.639,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 10:56:51

6.622,30 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:57:31

6.621,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 10:58:06

6.612,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:59:05

6.611,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

10:54:37

6.691,00 38.296.611/0001-00 H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 10:54:59
17/05/2022 - 11:00:05

6.688,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
21.543.743/0001-88 - VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que não apresentarem em seu teor,
data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre que a licitante apresenta a
certidão de cartórios com emissão em 13 de julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame;
Diante exposto no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os documentos
constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante
e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
6.598,80

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente

LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
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17/05/2022 -

11:00:13

-

6.597,00 38.296.611/0001-00 H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:00:53

6.520,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:01:02

6.519,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 11:02:38

6.500,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:02:57

6.499,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 11:04:08

6.488,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:04:17

6.487,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 11:04:55

6.476,80 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:05:25

6.475,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 11:05:59

6.414,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
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por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
11:07:18 6.404,40 21.543.743/0001-88 VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS
LTDA
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17/05/2022 -

-

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que não apresentarem

17/05/2022 - 11:07:34

6.403,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 11:08:23

6.398,80 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:08:41

6.377,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 11:09:13

6.366,60 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:09:31

6.365,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 11:09:49

6.322,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:10:15

6.321,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

17/05/2022 - 11:10:50

6.312,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:10:58

6.311,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

em seu teor, data de validade previamente
17/05/2022 - 11:11:27
6.296,60
21.543.743/0001-88 - VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que não apresentarem em seu teor,
data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre que a licitante apresenta a
certidão de cartórios com emissão em 13 de julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame;
Diante exposto no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os documentos

estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I,
em nome da empresa licitante e também de seus sócios, por força do
artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
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17/05/2022 - 11:11:36

6.295,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:12:10

6.250,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

17/05/2022 - 11:12:28

6.249,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:12:52

6.228,20 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

17/05/2022 - 11:13:07

6.227,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

0010 - PNEU 215-75 R 17 RADIAL
Data

Valor CNPJ

Situação

13/05/2022 - 10:40:12

2.980,00 (proposta) 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

13/05/2022 - 15:57:08

2.120,00 (proposta) 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

15/05/2022 - 19:07:03

2.950,20 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:36:45

2.118,80 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:37:15

2.115,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:38:03

2.112,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:38:55

2.111,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido
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17/05/2022 -

17/05/2022 - 10:39:12

-

2.100,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido
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17/05/2022

- 10:41:01

2.090,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:41:10

2.050,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:41:29

2.048,96 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 10:41:58

2.040,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 10:43:28

2.030,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:44:07

2.000,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:45:39

1.998,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:45:52

1.950,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:46:45

1.949,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:47:37

1.940,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:48:26

1.939,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:49:07

1.900,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:50:05

1.899,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:50:28

1.850,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:51:12

1.849,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:52:21

1.800,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:52:51

1.799,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:53:43

1.750,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:54:29

1.749,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 10:55:47

1.715,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 10:56:40

1.714,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

0011 - PNEU 275-80 R22.5 BORRACHUDO

Data

Valor CNPJ

Situação

13/05/2022 - 10:41:10

4.933,33 (proposta) 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

13/05/2022 - 15:58:13

3.985,00 (proposta) 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

15/05/2022 - 19:07:03

4.884,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
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17/05/2022 - 11:23:12

3.980,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:23:15

3.984,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:23:20

3.979,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:23:56

3.950,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:24:11

3.949,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:25:08

3.900,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:25:14

3.899,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:25:37

3.800,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:26:11

3.799,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:26:20

3.792,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:26:38

3.791,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 11:27:03

3.700,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:27:17

3.699,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:27:30

3.650,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:27:53

3.649,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:28:10

3.600,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:28:24

3.599,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:28:43

3.550,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:29:06

3.549,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:29:09

3.544,40 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:29:27

3.543,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 11:31:11

3.500,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:31:23

3.499,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:31:30

3.450,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:31:49

3.449,00 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:32:02

3.400,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:32:11

3.399,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido
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17/05/2022 - 11:32:31

3.350,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:32:42

3.349,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:34:34

3.300,00 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

17/05/2022 - 11:34:51

3.299,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

0012 - PROTETOR - 17,5 25
Data

Valor CNPJ

Situação

13/05/2022 - 10:41:21

368,33 (proposta) 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

13/05/2022 - 15:58:55

305,00 (proposta) 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

15/05/2022 - 19:07:03

600,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 11:23:20

303,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

17/05/2022 - 11:23:24

302,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:24:07

300,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:24:27

299,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:25:20

290,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:25:28

289,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

0013 - PROTETOR R1000-20
Data

Valor CNPJ

Situação

13/05/2022 - 10:41:33

326,67 (proposta) 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

13/05/2022 - 15:59:38

262,00 (proposta) 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

15/05/2022 - 19:07:03

323,40 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31
Válido

17/05/2022 - 11:23:28

260,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

17/05/2022 - 11:23:41

259,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido
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17/05/2022 - 11:24:14

255,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:24:35

254,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:25:26

250,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:25:33

249,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:26:27

240,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:26:43

239,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:27:11

200,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:27:29

199,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:28:28

180,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:28:41

179,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:29:14

175,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:29:32

174,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

17/05/2022 - 11:31:03

150,00 06.277.035/0001-59 - Loraschi,
Loraschi e Cia Ltda

Válido

17/05/2022 - 11:31:17

149,50 38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

Válido

0014 - MANGUEIRA HIDRAÚLICA ¼
Data
15/05/2022 - 19:07:03

Valor

CNPJ

247,50 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Situação
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

0015 - MANGUEIRA HIDRAÚLICA 3/8
Data
15/05/2022 - 19:07:03

Valor CNPJ
310,20 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Situação
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

0016 - MANGUEIRA HIDRAÚLICA ½
Data

Valor CNPJ

Situação
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15/05/2022 - 19:07:03

386,10 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

0017 - MANGUEIRA HIDRAÚLICA 5/8
Data

Valor

CNPJ

Situação
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15/05/2022 - 19:07:03

422,40 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

0018 - MANGUEIRA HIDRAÚLICA ¾
Data
15/05/2022 - 19:07:03

Valor

CNPJ

511,50 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Situação
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

0019 - MANGUEIRA HIDRAÚLICA 1”
Data
15/05/2022 - 19:07:03

Valor

CNPJ

547,80 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Situação
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

0020 - MANGUEIRA HIDRAÚLICA 1¹/²
Data
15/05/2022 - 19:07:03

Valor

CNPJ

640,20 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Situação
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

0021 - MANGUEIRA HIDRAÚLICA 2”
Data

Valor CNPJ

Situação

Data

Valor

Situação

CNPJ
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15/05/2022 - 19:07:03

732,60 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

57,75 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

0022 - TERMINAIS ¼
15/05/2022 - 19:07:03

0023 - CAPAS ¼
Data

Valor CNPJ

15/05/2022 - 19:07:03

64,35 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Situação
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

0024 - TERMINAIS 3/8
Data
15/05/2022 - 19:07:03

Valor CNPJ
67,65 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Situação
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

0025 - CAPAS 3/8
Data
15/05/2022 - 19:07:03

Data

Valor CNPJ
74,25 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Valor

CNPJ

Situação
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

Situação
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0026 - TERMINAIS ½
Data

Valor CNPJ

15/05/2022 - 19:07:03

Situação

86,79 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

93,39 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

0027 - CAPAS ½
15/05/2022 - 19:07:03

0028 - TERMINAIS 5/8
Data

Valor CNPJ

15/05/2022 - 19:07:03

148,50 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Situação
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

0029 - CAPAS 5/8
Data

Valor CNPJ

15/05/2022 - 19:07:03

171,60 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Situação
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

0030 - TERMINAIS ¾
Data

Valor CNPJ

Situação

Data

Valor

Situação

CNPJ
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15/05/2022 - 19:07:03

64,35 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

0031 - CAPAS ¾
Data

Valor CNPJ

15/05/2022 - 19:07:03

Situação

74,25 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

85,80 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

0032 - TERMINAIS 1”
15/05/2022 - 19:07:03

0033 - CAPAS 1”
Data

Valor CNPJ

15/05/2022 - 19:07:03

95,70 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Situação
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

0034 - TERMINAIS 1¹/²
Data
15/05/2022 - 19:07:03

Data

Valor CNPJ
138,60 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Valor

CNPJ

Situação
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A

Situação
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LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

0035 - CAPAS 1¹/²
Data

Valor CNPJ

15/05/2022 - 19:07:03

161,70 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Situação
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

0036 - TERMINAIS 2”
Data
15/05/2022 - 19:07:03

Valor CNPJ
201,30 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Situação
Cancelado - Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que
não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre
que a licitante apresenta a certidão de cartórios com emissão em 13 de
julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto
no item 7.2.4. do edital; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A
LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

0037 - CAPAS 2”

Data

Valor

CNPJ

Situação
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15/05/2022

19:07:03
221,10 (proposta)
21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
Cancelado - Diante exposto no
item 7.2.3. do edital; As certidões que COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA
não apresentarem em seu teor,
data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias
antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre que a licitante apresenta a certidão de cartórios com
emissão em 13 de julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto no item 7.2.4. do edital;
Os participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem
9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. A LICITANTE NÃO APRESENTOU. 19/05/2022 16:53:31

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Data

Apelido

Frase

17/05/2022 - 10:05:34

Pregoeiro

Bom dia senhores licitantes!

17/05/2022 - 10:06:22

Sistema

O processo está em fase de análise das propostas

17/05/2022 - 10:26:21

Sistema

As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

17/05/2022 - 10:26:21

Sistema

Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

17/05/2022 - 10:26:21

Sistema

O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,50. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo
será desconsiderado.

17/05/2022 - 10:26:21

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.

17/05/2022 - 10:33:42

Sistema

O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 10:33:42

Sistema

O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10:33:43

0002 foi aberto pelo pregoeiro.

10:33:43

0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10:33:51

0003 foi aberto pelo pregoeiro.

10:33:51

0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10:33:54

0004 foi aberto pelo pregoeiro.

Intenção de Recurso

Recurso

Contrarrazão

20/05/2022 - 08:19

--

--

Chat
Item

Data/Hora

Enviado por

Arquivo

0014

17/05/2022 - 17:23:25

21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

PROPOSTA COMERCIAL
CONSOLIDADA JURUTI.pdf

0001

17/05/2022 - 17:24:05

38.296.611/0001-00 - H. MARTINS
COSTA LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS
CONSOLIDADA H MARTINS ASS.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor

Data/Hora

Enviado por

Número

Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Dt. de Validade

Arquivo

H. MARTINS COSTA LTDA

13/05/2022 - 14:13

Hideraldo Martins Costa

-

-

-

-

PROPOSTA
DE PREÇOS

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -Sistema

O item
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17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 H. MARTINS COSTA LTDA

Sistema
13/05/2022 - 14:14

O item
Hideraldo Martins Costa

-

-

-

-

H. MARTINS COSTA LTDA

13/05/2022 - 14:45

Hideraldo Martins Costa

-

-

-

-

HABILITAÇÃO
JURÍDICA

H. MARTINS COSTA LTDA

13/05/2022 - 14:55

Hideraldo Martins Costa

-

-

-

-

QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

H. MARTINS COSTA LTDA

13/05/2022 - 15:06

Hideraldo Martins Costa

-

-

-

-

QUALIFICAÇÃO

DECLARAÇÕES

ECONÔMICOFINANCEIRA
H. MARTINS COSTA LTDA

13/05/2022 - 15:21

Hideraldo Martins Costa

-

-

-

-

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos
10:33:54

0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10:33:56

0005 foi aberto pelo pregoeiro.

10:33:56

0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10:33:58

0006 foi aberto pelo pregoeiro.

10:33:58

0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10:33:59

0007 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 10:33:59

Sistema

O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 10:34:02

Sistema

O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 10:34:02

Sistema

O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 10:34:03

Sistema

O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 10:34:03

Sistema

O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 10:34:04

Sistema

O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 10:34:04

Sistema

O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 10:58:42

Sistema

O item 0010 foi encerrado.

17/05/2022 - 11:01:21

Sistema

O item 0004 foi encerrado.

17/05/2022 - 11:03:16

Sistema

O item 0002 foi encerrado.

17/05/2022 - 11:03:40

Sistema

O item 0008 foi encerrado.

17/05/2022 - 11:03:55

Sistema

O item 0003 foi encerrado.

17/05/2022 - 11:06:26

Sistema

O item 0001 foi encerrado.

17/05/2022 - 11:09:05

Sistema

O item 0007 foi encerrado.

17/05/2022 - 11:15:03

Sistema

O item 0006 foi encerrado.

17/05/2022 - 11:15:09

Sistema

O item 0009 foi encerrado.

17/05/2022 - 11:15:17

Sistema

O item 0005 foi encerrado.

17/05/2022 - 11:22:29

Sistema

O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 11:22:29

Sistema

O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 11:22:30

Sistema

O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 11:22:30

Sistema

O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 11:22:31

Sistema

O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 11:22:31

Sistema

O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 11:22:31

Sistema

O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 11:22:31

Sistema

O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 -

Sistema

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

Sistema

O item

17/05/2022 -

17/05/2022 -Sistema

O item
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REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 17/05/2022 - 11:22:32

Sistema
Sistema

O item
O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 11:22:32

Sistema

O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 11:22:33

Sistema

O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 11:22:33

Sistema

O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 11:22:33

Sistema

O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 11:22:33

Sistema

O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 11:22:35

Sistema

O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 11:22:35

Sistema

O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 11:22:35

Sistema

O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 11:22:35

Sistema

O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 11:22:36

Sistema

O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 11:22:36

Sistema

O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 11:32:30

Sistema

O item 0012 foi encerrado.

17/05/2022 - 11:32:33

Sistema

O item 0014 foi encerrado.

17/05/2022 - 11:32:33

Sistema

O item 0015 foi encerrado.

17/05/2022 - 11:32:33

Sistema

O item 0016 foi encerrado.

17/05/2022 - 11:32:33

Sistema

O item 0017 foi encerrado.

17/05/2022 - 11:32:36

Sistema

O item 0018 foi encerrado.

17/05/2022 - 11:32:36

Sistema

O item 0019 foi encerrado.

17/05/2022 - 11:32:36

Sistema

O item 0020 foi encerrado.

11:33:18

O item 0013 foi encerrado.

11:36:52

0011 foi encerrado.

11:50:29

0021 foi aberto pelo pregoeiro.

11:50:29

0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11:50:29

0022 foi aberto pelo pregoeiro.

11:50:29

0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11:50:30

0023 foi aberto pelo pregoeiro.

11:50:30

0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11:50:32

0024 foi aberto pelo pregoeiro.

11:50:32

0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11:50:39

0025 foi aberto pelo pregoeiro.

11:50:39

0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 11:50:40

Sistema

O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 11:50:40

Sistema

O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 11:50:41

Sistema

O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 11:50:41

Sistema

O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 11:50:42

Sistema

O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 11:50:42

Sistema

O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 11:50:44

Sistema

O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 11:50:44

Sistema

O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 11:50:46

Sistema

O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 11:50:46

Sistema

O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 12:00:31

Sistema

O item 0021 foi encerrado.

17/05/2022 -

Sistema

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

Sistema

O item

17/05/2022 -

17/05/2022 -Sistema

O item
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17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 17/05/2022 - 12:00:31

Sistema
Sistema

O item
O item 0022 foi encerrado.

17/05/2022 - 12:00:31

Sistema

O item 0023 foi encerrado.

17/05/2022 - 12:00:34

Sistema

O item 0024 foi encerrado.

17/05/2022 - 12:00:41

Sistema

O item 0025 foi encerrado.

17/05/2022 - 12:00:41

Sistema

O item 0026 foi encerrado.

17/05/2022 - 12:00:41

Sistema

O item 0027 foi encerrado.

17/05/2022 - 12:00:44

Sistema

O item 0028 foi encerrado.

17/05/2022 - 12:00:44

Sistema

O item 0029 foi encerrado.

17/05/2022 - 12:00:46

Sistema

O item 0030 foi encerrado.

17/05/2022 - 12:05:27

Sistema

O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 12:05:27

Sistema

O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 12:05:28

Sistema

O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 12:05:28

Sistema

O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 12:05:28

Sistema

O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 12:05:28

Sistema

O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 12:05:30

Sistema

O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 12:05:30

Sistema

O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 12:05:32

Sistema

O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 12:05:32

Sistema

O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 12:05:33

Sistema

O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 12:05:33

Sistema

O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 12:05:35

Sistema

O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 12:05:35

Sistema

O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/05/2022 - 12:15:29

Sistema

O item 0031 foi encerrado.

17/05/2022 - 12:15:29

Sistema

O item 0032 foi encerrado.

17/05/2022 - 12:15:29

Sistema

O item 0033 foi encerrado.

17/05/2022 - 12:15:32

Sistema

O item 0034 foi encerrado.

17/05/2022 - 12:15:32

Sistema

O item 0035 foi encerrado.

17/05/2022 - 12:15:35

Sistema

O item 0036 foi encerrado.

17/05/2022 - 12:15:35

Sistema

O item 0037 foi encerrado.

17/05/2022 - 12:21:13

Pregoeiro

O processo ficará suspenso e retornará em 17/05/2022 as 14:30

17/05/2022 - 14:30:18

Pregoeiro

Boa tarde senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0001 teve como arrematante H. MARTINS COSTA LTDA - ME com lance de R$ 359,50.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0002 teve como arrematante H. MARTINS COSTA LTDA - ME com lance de R$ 239,50.

14:30:28

O item 0003 teve como arrematante H. MARTINS COSTA LTDA - ME com lance de R$ 199,50.

14:30:28

0004 teve como arrematante H. MARTINS COSTA LTDA - ME com lance de R$ 455,00.

14:30:28

0005 teve como arrematante H. MARTINS COSTA LTDA - ME com lance de R$ 6.651,00.

14:30:28

0006 teve como arrematante H. MARTINS COSTA LTDA - ME com lance de R$ 2.511,00.

14:30:28

0007 teve como arrematante H. MARTINS COSTA LTDA - ME com lance de R$ 2.721,00.

14:30:28

0008 teve como arrematante H. MARTINS COSTA LTDA - ME com lance de R$ 2.619,00.

17/05/2022 -

Sistema

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

Sistema

O item

17/05/2022 -

17/05/2022 -Sistema

O item
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17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

17/05/2022 -

Sistema

O item

14:30:28

0009 teve como arrematante H. MARTINS COSTA LTDA - ME com lance de R$ 6.227,00.

14:30:28

0010 teve como arrematante H. MARTINS COSTA LTDA - ME com lance de R$ 1.714,00.

14:30:28

0011 teve como arrematante H. MARTINS COSTA LTDA - ME com lance de R$ 3.299,50.

14:30:28

0012 teve como arrematante H. MARTINS COSTA LTDA - ME com lance de R$ 289,50.

14:30:28

0013 teve como arrematante H. MARTINS COSTA LTDA - ME com lance de R$ 149,50.

14:30:28

0014 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 247,50.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0015 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 310,20.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0016 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 386,10.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0017 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 422,40.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0018 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 511,50.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0019 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 547,80.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0020 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 640,20.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0021 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 732,60.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0022 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 57,75.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0023 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 64,35.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0024 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 67,65.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0025 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 74,25.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0026 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 86,79.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0027 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 93,39.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0028 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 148,50.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0029 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 171,60.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0030 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 64,35.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0031 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 74,25.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0032 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 85,80.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0033 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 95,70.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0034 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 138,60.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0035 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 161,70.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0036 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 201,30.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

O item 0037 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 221,10.

17/05/2022 - 14:30:28

Sistema

Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

17/05/2022 - 14:32:28

Sistema

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 17/05/2022 às 16:32.

17/05/2022 -

Sistema

17/05/2022 -

Sistema

17/05/2022 -

Sistema

17/05/2022 -

Sistema

17/05/2022 -

Sistema

17/05/2022 -

Sistema
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17/05/2022 -

Sistema

17/05/2022 -

Sistema

17/05/2022 -

Sistema

17/05/2022 -

Sistema

17/05/2022 -

Sistema

17/05/2022 17/05/2022 - 14:43:17

Sistema
Sistema

A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 14:43:25

Sistema

A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 14:43:33

Sistema

A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 14:44:56

Sistema

A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 14:45:05

Sistema

A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 14:45:19

Sistema

A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 14:45:28

Sistema

A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

14:45:36

A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.

14:45:44

A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.

14:45:52

A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

14:46:06

A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.

14:46:13

A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.

14:46:20

A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.

15:14:00

A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.

15:14:22

A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.

15:14:43

A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.

15:15:47

A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.

15:16:20

A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.

15:17:00

A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 15:17:41

Sistema

A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 15:20:58

Sistema

A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 15:21:23

Sistema

A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 15:21:41

Sistema

A proposta readequada do item 0023 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 15:22:02

Sistema

A proposta readequada do item 0024 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 15:22:21

Sistema

A proposta readequada do item 0025 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 15:22:37

Sistema

A proposta readequada do item 0026 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 15:23:00

Sistema

A proposta readequada do item 0027 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 15:23:20

Sistema

A proposta readequada do item 0028 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 15:23:36

Sistema

A proposta readequada do item 0029 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 15:23:51

Sistema

A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 15:26:02

Sistema

A proposta readequada do item 0031 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 15:26:25

Sistema

A proposta readequada do item 0032 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 15:26:42

Sistema

A proposta readequada do item 0034 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 15:27:30

Sistema

A proposta readequada do item 0033 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 15:27:47

Sistema

A proposta readequada do item 0035 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 15:28:00

Sistema

A proposta readequada do item 0036 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 15:28:22

Sistema

A proposta readequada do item 0037 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 15:55:01

Pregoeiro

Senhores Licitantes está comissão informa que a fase está APENAS em negocição e não há necessidades
de anexar proposta readequada. Informo que seja anexado qualquer documento, APENAS quando for
solicitado!

17/05/2022 - 17:10:47

Sistema

Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:07 do dia 17/05/2022.

17/05/2022 - 17:10:47

Sistema

Motivo: Diante exposto no item 10 e subitens 10.1. ao 10.2.1. desde edital, esta comissão solicita a proposta
readequada de todos seus itens vencidos em primeiro lugar. Va-lhe ressaltar que seja anexado a proposta
apenas em seu primeiro item vencido.

17/05/2022 - 17:12:18

Sistema

Foi solicitada a proposta readequada para o item 0014. O prazo de envio é até às 19:13 do dia 17/05/2022.

-

Sistema
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17/05/2022 - 17:12:18

Sistema
Sistema

17/05/2022 - 17:23:25

Sistema

A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 17:24:05

Sistema

A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

17/05/2022 - 19:10:42

Pregoeiro

Senhores Licitantes, como as duas licitantes já anexaram, esta comissão informa que aguardará o final do
prazo de envio que é até as 19:13 e irá encerrar o processo e retornará em 18/05/2022 as 15:00horas.

17/05/2022 - 19:22:49

Pregoeiro

Como foi informado anteriormente, o processo está suspenso e retornará na data mencionada na mensagem
anteriormente. Boa Noite!

18/05/2022 - 15:00:34

Pregoeiro

Boa tarde senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.

18/05/2022 - 18:03:36

Sistema

Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H. MARTINS COSTA LTDA.

18/05/2022 - 18:03:36

Sistema

Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H. MARTINS COSTA LTDA.

18/05/2022 - 18:03:36

Sistema

Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H. MARTINS COSTA LTDA.

18/05/2022 - 18:03:36

Sistema

Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H. MARTINS COSTA LTDA.

18/05/2022 - 18:03:36

Sistema

Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H. MARTINS COSTA LTDA.

18/05/2022 - 18:03:36

Sistema

Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H. MARTINS COSTA LTDA.

18/05/2022 - 18:03:36

Sistema

Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H. MARTINS COSTA LTDA.

18/05/2022 - 18:03:36

Sistema

Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H. MARTINS COSTA LTDA.

18/05/2022 - 18:03:36

Sistema

Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H. MARTINS COSTA LTDA.

18/05/2022 - 18:03:36

Sistema

Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H. MARTINS COSTA LTDA.

18/05/2022 - 18:03:36

Sistema

Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H. MARTINS COSTA LTDA.

18/05/2022 - 18:03:36

Sistema

Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H. MARTINS COSTA LTDA.

18/05/2022 - 18:03:36

Sistema

Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H. MARTINS COSTA LTDA.

18/05/2022 - 18:09:33

Pregoeiro

Senhores licitantes, por conta do excesso de demanda desta comissão, informamos que estamos tendo
dificuldade de análise, aja visto que existem muita demanda.

18/05/2022 18:10:14

Pregoeiro

Informamos que o processo ficará suspenso e retornará em 19/05/2022 as 14:00

19/05/2022 14:05:18

Pregoeiro

Boa tarde senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.

Motivo: Diante exposto no item 10 e subitens 10.1. ao 10.2.1. desde edital, esta comissão solicita a proposta
readequada de todos seus itens vencidos em primeiro lugar. Va-lhe ressaltar que seja anexado a proposta
apenas em seu primeiro item.

19/05/2022 16:53:31

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado no processo.

19/05/2022 16:53:31

Motivo: Diante exposto no item 7.2.3. do edital; As certidões que não apresentarem em seu teor, data de
validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias
antes da data da sessão pública deste Pregão. Ocorre que a licitante apresenta a certidão de cartórios com
emissão em 13 de julho de 2021 ou seja VENCIDA para data do certame; Diante exposto no item 7.2.4. do
edital; Os participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e
subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. A LICITANTE NÃO APRESENTOU.
O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0014 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0015 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0016 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0017 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0018 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0019 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0020 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0021 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0022 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0023 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0024 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0025 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0026 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0027 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0028 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
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17/05/2022 -

Sistema

17/05/2022 -

Sistema

17/05/2022 -

Sistema

17/05/2022 -

Sistema

17/05/2022 -

Sistema

17/05/2022 19/05/2022 - 16:53:31

Sistema
Sistema

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0030 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0031 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0032 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0033 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0034 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0035 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0036 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 16:53:31

Sistema

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0037 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 17:08:55

Pregoeiro

senhores licitantes, o processo ficará suspenso e retornará em 20/05/2022 as 08:00.

20/05/2022 - 07:59:23

Pregoeiro

Bom dia senhores licitantes

20/05/2022 - 07:59:34

Sistema

A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 20/05/2022 às 08:19.

20/05/2022 - 08:22:01

Sistema

A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

28/05/2022 - 12:09:49

Sistema

O item 0001 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

28/05/2022 - 12:09:57

Sistema

O Item 0002 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

28/05/2022 - 12:09:57

Sistema

O Item 0003 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

28/05/2022 - 12:09:57

Sistema

O Item 0004 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

28/05/2022 - 12:09:57

Sistema

O Item 0005 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

28/05/2022 - 12:09:57

Sistema

O Item 0006 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

28/05/2022 - 12:09:57

Sistema

O Item 0007 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

28/05/2022 - 12:09:57

Sistema

O Item 0008 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

28/05/2022 - 12:09:57

Sistema

O Item 0009 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

28/05/2022 - 12:09:57

Sistema

O Item 0010 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0029 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

-

Sistema
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28/05/2022 12:09:57

Sistema

28/05/2022 - 12:09:57

Sistema

O Item 0012 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

28/05/2022 - 12:09:57

Sistema

O Item 0013 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

30/05/2022 - 16:24:20

Sistema

O Item 0001 foi homologado por MARCELO DE SOUZA PEREIRA.

30/05/2022 - 16:24:20

Sistema

O Item 0002 foi homologado por MARCELO DE SOUZA PEREIRA.

30/05/2022 - 16:24:20

Sistema

O Item 0003 foi homologado por MARCELO DE SOUZA PEREIRA.

30/05/2022 - 16:24:20

Sistema

O Item 0004 foi homologado por MARCELO DE SOUZA PEREIRA.

30/05/2022 - 16:24:20

Sistema

O Item 0005 foi homologado por MARCELO DE SOUZA PEREIRA.

30/05/2022 - 16:24:20

Sistema

O Item 0006 foi homologado por MARCELO DE SOUZA PEREIRA.

30/05/2022 - 16:24:20

Sistema

O Item 0007 foi homologado por MARCELO DE SOUZA PEREIRA.

30/05/2022 - 16:24:20

Sistema

O Item 0008 foi homologado por MARCELO DE SOUZA PEREIRA.

30/05/2022 - 16:24:20

Sistema

O Item 0009 foi homologado por MARCELO DE SOUZA PEREIRA.

30/05/2022 - 16:24:20

Sistema

O Item 0010 foi homologado por MARCELO DE SOUZA PEREIRA.

30/05/2022 - 16:24:20

Sistema

O Item 0011 foi homologado por MARCELO DE SOUZA PEREIRA.

30/05/2022 - 16:24:20

Sistema

O Item 0012 foi homologado por MARCELO DE SOUZA PEREIRA.

30/05/2022 - 16:24:20

Sistema

O Item 0013 foi homologado por MARCELO DE SOUZA PEREIRA.

O Item 0011 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

KEYDSON
FRANCISCO
MORAIS
MEIRELES:997247
07253

Assinado de forma
digital por KEYDSON
FRANCISCO MORAIS
MEIRELES:99724707
253

Keydson Francisco Morais Meireles
Pregoeiro

COSME SOUSA FERREIRA
Apoio

Katia Vidinho dos Santos
Apoio

SIMONE BENTES DE LIRA
Apoio
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