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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Juruti

Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo -SECDET
Registro de Preços Eletrônico - 027/2022

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

09/06/2022 17:51 09/06/2022 18:00 29/06/2022 08:00 04/07/2022 08:00 04/07/2022 15:00

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

09/06/2022 18:00 23/06/2022 18:01 28/06/2022 08:00 28/06/2022 15:00 27/06/2022 09:27 Keydson Francisco Morais
Meireles

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 REFLETOR LED LINEAR, DIRECIONÁVEL,
2000W IP68

3.370,75 20 UN Homologado

0002 REFLETOR LED LINEAR, DIRECIONÁVEL,
1200W IP68

2.143,75 18 UN Homologado

0003 REFLETOR LED AZUL 100W 338,25 10 UN Homologado

0004 REFLETOR LED AMARELO 100W 345,75 10 UN Homologado

0005 REFLETOR LED VERMELHO 100W 338,25 20 UN Homologado

0006 LÂMPADA DE EMERGÊNCIA A BATERIA 115,25 50 UN Homologado

0007 QUADRO COM BARRAMENTO P/24
DISJUNTORES (DIM)

1.985,00 1 UN Homologado

0008 CONECTOR PERFURANTE 25 A 195 71,13 50 UN Homologado

0009 TERMINAL OLHAL 10 12,23 100 UN Homologado

0010 TERMINAL OLHAL 25 13,98 50 UN Homologado

0011 TERMINAL OLHAL 35 23,50 50 UN Homologado

0012 TERMINAL OLHAL 95 27,88 50 UN Homologado

0013 ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 157,48 25 UN Homologado

0014 CURVA GALVANIZADA 3/4 39,89 4 UN Homologado

0015 BRAÇADEIRA METÁLICA DE 3/4 16,73 80 UN Homologado

0016 TOMADAS DE SOBREPOR 104,63 20 UN Homologado

0017 PARAFUSO 5/6 COM BUCHA 3,30 500 UN Homologado

0018 CABO PARALELO 4MM. 171,96 10 PÇ Homologado

0019 CABO FLEXÍVEL 10MM 1.022,25 20 PÇ Homologado

0020 CABO FLEXIVEL 2,5MM 313,00 20 PÇ Homologado

0021 CABO PARALELO 2,5MM 901,25 10 PÇ Homologado

0022 CABO FLEXÍVEL 16MM 1.995,00 10 PÇ Homologado

0023 CABO FLEXÍVEL 4MM 462,50 20 PÇ Homologado

0024 METALON GALVANIZADO 3MM PAREDE
GROSSA TAM. 6M

318,75 15 UN Homologado

0025 CABO TRIPLEX 6MM 12,85 1.000 M Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

09/06/2022 Edital PE nº 027-2022 - Materiais Elétricos Tribódomoa (SECDET).pdf

27/06/2022 Aviso de adiamento - PE 027-2022.pdf

27/06/2022 Edital nº 027-2022 - Materiais Elétricos Tribódomo (SECDET) adiado.pdf
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Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

04/07/2022 - 15:56 Negociação aberta para o processo
027/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,8,18,24 do processo
027/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/07/2022 - 15:56 Negociação aberta para o processo
027/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,9,10,11,12,13,14,15,16,17 do
processo 027/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/07/2022 - 15:56 Negociação aberta para o processo
027/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 19,20,23 do processo 027/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/07/2022 - 15:57 Negociação aberta para o processo
027/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 21,22,25 do processo 027/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/07/2022 - 15:57 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 04/07/2022 às 17:57.

04/07/2022 - 15:59 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 04/07/2022 às 17:57.

04/07/2022 - 15:59 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 04/07/2022 às 17:57.

04/07/2022 - 16:00 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 04/07/2022 às 17:57.

04/07/2022 - 16:00 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 04/07/2022 às 17:57.

04/07/2022 - 16:00 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 04/07/2022 às 17:57.

07/07/2022 - 14:12 Documentos solicitados para o
processo 027/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 027/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/07/2022 - 16:22 Documentos solicitados para o
processo 027/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 027/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 Refletor Led Linear,
direcionável, 2000w IP68

N. DO AMARAL GOMES
LTDA

VISAO DE LUZ PHILIPS 2.005,00 20 40.100,00

0002 Refletor Led Linear,
direcionável, 1200w IP68

N. DO AMARAL GOMES
LTDA

VISAO DE LUZ PHILIPS 2.143,75 18 38.587,50

0003 Refletor Led Azul 100w N. DO AMARAL GOMES
LTDA

VISAO DE LUZ PHILIPS 207,66 10 2.076,60

0004 Refletor Led Amarelo
100w

N. DO AMARAL GOMES
LTDA

VISAO DE LUZ VISAO DE LUZ/ 158,80 10 1.588,00

0005 Refletor Led Vermelho
100w

N. DO AMARAL GOMES
LTDA

VISAO DE LUZ VISAO DE LUZ/ 207,66 20 4.153,20

0006 Lâmpada de emergência
a bateria

N. DO AMARAL GOMES
LTDA

ELGIN ELGIN 19,00 50 950,00

0007 Quadro com barramento
p/24 disjuntores (DIM)

N. DO AMARAL GOMES
LTDA

FAME FAME 765,70 1 765,70

0008 Conector Perfurante 25 a
195

N. DO AMARAL GOMES
LTDA

INTELLI INTELLI 18,85 50 942,50

0009 Terminal Olhal 10 N. DO AMARAL GOMES
LTDA

INTELLI INTELLI 12,22 100 1.222,00

0010 Terminal Olhal 25 N. DO AMARAL GOMES
LTDA

INTELLI INTELLI 13,97 50 698,50

0011 Terminal Olhal 35 N. DO AMARAL GOMES
LTDA

INTELLI INTELLI 23,49 50 1.174,50

0012 Terminal Olhal 95 N. DO AMARAL GOMES
LTDA

INTELLI INTELLI 27,87 50 1.393,50

0013 Eletroduto Galvanizado
3/4

N. DO AMARAL GOMES
LTDA

ELECON ELECON/ 157,47 25 3.936,75

0014 Curva Galvanizada 3/4 N. DO AMARAL GOMES
LTDA

ELECON ELECON/ 39,88 4 159,52

0015 Braçadeira Metálica de
3/4

N. DO AMARAL GOMES
LTDA

JOMARCA JOMARCA/ 16,72 80 1.337,60

0016 TOMADAS DE
SOBREPOR

N. DO AMARAL GOMES
LTDA

FAME FAME 104,62 20 2.092,40
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0017 Parafuso 5/6 com bucha N. DO AMARAL GOMES
LTDA

JOMARCA JOMARCA/ 3,30 500 1.650,00

0018 Cabo paralelo 4mm. N. DO AMARAL GOMES
LTDA

CABLENA CABLENA/ 171,96 10 1.719,60

0019 Cabo flexível 10mm N. DO AMARAL GOMES
LTDA

CABLENA CABLENA/ 736,65 20 14.733,00

0020 CABO FLEXIVEL 2,5MM N. DO AMARAL GOMES
LTDA

CABLENA CABLENA/ 313,00 20 6.260,00

0021 Cabo paralelo 2,5mm N. DO AMARAL GOMES
LTDA

CABLENA CABLENA/ 901,25 10 9.012,50

0022 Cabo flexível 16mm N. DO AMARAL GOMES
LTDA

CABLENA CABLENA/ 1.995,00 10 19.950,00

0023 CABO FLEXÍVEL 4MM N. DO AMARAL GOMES
LTDA

CABLENA CABLENA/ 462,50 20 9.250,00

0024 Metalon Galvanizado
3mm parede grossa tam.
6m

N. DO AMARAL GOMES
LTDA

AÇO CEARENSE AÇO CEARENSE 317,75 15 4.766,25

0025 Cabo Triplex 6mm N. DO AMARAL GOMES
LTDA

COPERFIL COPERFIL/ 12,85 1.000 12.850,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Refletor Led Linear, direcionável, 2000w IP68
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DELVALLE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA ME

37.227.550/0001-
58

25/06/2022 -
12:13:20

PERFECT LED LINEAR 20 R$ 4.796,00 R$ 95.920,00 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:01

rca rca 20 R$ 10.000,00 R$ 200.000,00 Sim

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
19:43:41

VISAO DE LUZ PHILIPS 20 R$ 3.370,75 R$ 67.415,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

03/07/2022 -
22:21:40

JWLED JWLED 20 R$ 2.006,00 R$ 40.120,00 Sim

0002 - Refletor Led Linear, direcionável, 1200w IP68
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DELVALLE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA ME

37.227.550/0001-
58

25/06/2022 -
12:13:20

PERFECT LED LINEAR 18 R$ 3.397,80 R$ 61.160,40 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:01

rca rca 18 R$ 10.000,00 R$ 180.000,00 Sim

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
19:47:18

VISAO DE LUZ PHILIPS 18 R$ 2.143,75 R$ 38.587,50 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

03/07/2022 -
22:21:49

JWLED JWLED 18 R$ 3.335,71 R$ 60.042,78 Sim

0003 - Refletor Led Azul 100w
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DELVALLE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA ME

37.227.550/0001-
58

25/06/2022 -
12:13:20

PERFECT LED SMD 10 R$ 259,80 R$ 2.598,00 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:01

rca rca 10 R$ 1.000,00 R$ 10.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/06/2022 -
15:52:45

PERFECT LED PERFECT LED 10 R$ 267,50 R$ 2.675,00 Sim
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N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
19:47:32

VISAO DE LUZ PHILIPS 10 R$ 338,25 R$ 3.382,50 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

03/07/2022 -
22:21:59

MAXBOOM MAXBOOM 10 R$ 208,66 R$ 2.086,60 Sim

0004 - Refletor Led Amarelo 100w
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DELVALLE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA ME

37.227.550/0001-
58

25/06/2022 -
12:13:20

PERFECT LED SMD 3000K 10 R$ 159,80 R$ 1.598,00 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:49:59

rca rca 10 R$ 1.000,00 R$ 10.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/06/2022 -
15:52:46

PERFECT LED PERFECT LED 10 R$ 267,50 R$ 2.675,00 Sim

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
19:48:57

VISAO DE LUZ VISAO DE LUZ/ 10 R$ 345,75 R$ 3.457,50 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

03/07/2022 -
22:22:07

MAXBOOM MAXBOOM 10 R$ 208,66 R$ 2.086,60 Sim

0005 - Refletor Led Vermelho 100w
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DELVALLE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA ME

37.227.550/0001-
58

25/06/2022 -
12:13:20

PERFECT LED SMD 20 R$ 396,00 R$ 7.920,00 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:49:59

rca rca 20 R$ 1.000,00 R$ 20.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/06/2022 -
15:52:46

PERFECT LED PERFECT LED 20 R$ 267,50 R$ 5.350,00 Sim

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
19:49:13

VISAO DE LUZ VISAO DE LUZ/ 20 R$ 338,25 R$ 6.765,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

03/07/2022 -
22:22:24

MAXBOOM MAXBOOM 20 R$ 208,66 R$ 4.173,20 Sim

0006 - Lâmpada de emergência a bateria
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DELVALLE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA ME

37.227.550/0001-
58

25/06/2022 -
12:13:20

OUROLUX 30 LEDS 50 R$ 27,98 R$ 1.399,00 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:00

rca rca 50 R$ 1.000,00 R$ 50.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/06/2022 -
15:52:47

PERFECT LED PERFECT LED 50 R$ 23,00 R$ 1.150,00 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

01/07/2022 -
18:44:55

48LEM30L0000 ELGIN 50 R$ 23,74 R$ 1.187,00 Sim

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
19:49:25

ELGIN ELGIN 50 R$ 115,25 R$ 5.762,50 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

03/07/2022 -
22:23:01

EMPALUX EMPALUX 50 R$ 32,30 R$ 1.615,00 Sim

0007 - Quadro com barramento p/24 disjuntores (DIM)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:00

soprano soprano 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/06/2022 -
15:52:47

GOMES GOMES 1 R$ 766,70 R$ 766,70 Sim

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
19:49:37

FAME FAME 1 R$ 1.985,00 R$ 1.985,00 Sim

0008 - Conector Perfurante 25 a 195
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:00

intelli intelli 50 R$ 100,00 R$ 5.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/06/2022 -
15:52:48

INTELLI INTELLI 50 R$ 19,85 R$ 992,50 Sim

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
19:50:35

INTELLI INTELLI 50 R$ 71,12 R$ 3.556,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

03/07/2022 -
22:23:14

MLI MLI 50 R$ 24,31 R$ 1.215,50 Sim
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0009 - Terminal Olhal 10
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:00

intelli intelli 100 R$ 100,00 R$ 10.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/06/2022 -
15:52:48

DECORLUX DECORLUX 100 R$ 1,20 R$ 120,00 Sim

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
19:51:27

INTELLI INTELLI 100 R$ 12,22 R$ 1.222,00 Sim

0010 - Terminal Olhal 25
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:00

intelli intelli 50 R$ 100,00 R$ 5.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/06/2022 -
15:52:49

DECORLUX DECORLUX 50 R$ 2,40 R$ 120,00 Sim

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
19:52:20

INTELLI INTELLI 50 R$ 13,97 R$ 698,50 Sim

0011 - Terminal Olhal 35
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:01

intelli intelli 50 R$ 100,00 R$ 5.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/06/2022 -
15:52:50

DECORLUX DECORLUX 50 R$ 3,40 R$ 170,00 Sim

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
19:53:33

INTELLI INTELLI 50 R$ 23,49 R$ 1.174,50 Sim

0012 - Terminal Olhal 95
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:01

intelli intelli 50 R$ 100,00 R$ 5.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/06/2022 -
15:52:51

DECORLUX DECORLUX 50 R$ 11,10 R$ 555,00 Sim

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
19:54:19

INTELLI INTELLI 50 R$ 27,87 R$ 1.393,50 Sim

0013 - Eletroduto Galvanizado 3/4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DELVALLE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA ME

37.227.550/0001-
58

25/06/2022 -
12:13:20

ELECON 3/4` 25 R$ 75,62 R$ 1.890,50 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:01

mesh mesh 25 R$ 100,00 R$ 2.500,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/06/2022 -
15:52:51

GFC GFC 25 R$ 19,85 R$ 496,25 Sim

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
19:55:06

ELECON ELECON/ 25 R$ 157,47 R$ 3.936,75 Sim

0014 - Curva Galvanizada 3/4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:01

mesh mesh 4 R$ 100,00 R$ 400,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/06/2022 -
15:52:51

GFC GFC 4 R$ 5,75 R$ 23,00 Sim

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
19:55:51

ELECON ELECON/ 4 R$ 39,88 R$ 159,52 Sim

0015 - Braçadeira Metálica de 3/4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:02

mesh mesh 80 R$ 100,00 R$ 8.000,00 Sim
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J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/06/2022 -
15:52:52

THELMAR THELMAR 80 R$ 1,55 R$ 124,00 Sim

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
19:56:39

JOMARCA JOMARCA/ 80 R$ 16,72 R$ 1.337,60 Sim

0016 - TOMADAS DE SOBREPOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:02

mesh mesh 20 R$ 100,00 R$ 2.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/06/2022 -
15:52:53

WALMA WALMA 20 R$ 5,05 R$ 101,00 Sim

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
19:57:35

FAME FAME 20 R$ 104,62 R$ 2.092,40 Sim

0017 - Parafuso 5/6 com bucha
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:02

mesh mesh 500 R$ 100,00 R$ 50.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/06/2022 -
15:52:53

WURTH WURTH 500 R$ 0,35 R$ 175,00 Sim

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
19:58:24

JOMARCA JOMARCA/ 500 R$ 3,30 R$ 1.650,00 Sim

0018 - Cabo paralelo 4mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DELVALLE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA ME

37.227.550/0001-
58

25/06/2022 -
12:13:20

ENERGY 300V 10 R$ 871,92 R$ 8.719,20 Sim

mepry intermediacao de
negocios ltda

43.828.319/0001-
12

27/06/2022 -
16:18:08

Cabo paralelo Star
Brazil/Brascon

10 R$ 1.030,47 R$ 10.304,70 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:02

megatron megatron 10 R$ 1.000,00 R$ 10.000,00 Sim

Ficapoços Fios e Cabos
Ltda

10.376.365/0001-
79

01/07/2022 -
11:08:19

CABO CONDEX/CONDUMIG 10 R$ 1.944,00 R$ 19.440,00 Não

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
19:59:15

CABLENA CABLENA/ 10 R$ 171,96 R$ 1.719,60 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

03/07/2022 -
22:24:51

NORTTECABOS NORTTECABOS 10 R$ 455,60 R$ 4.556,00 Sim

0019 - Cabo flexível 10mm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DELVALLE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA ME

37.227.550/0001-
58

25/06/2022 -
12:13:20

ENERGY 750V 20 R$ 1.146,80 R$ 22.936,00 Sim

mepry intermediacao de
negocios ltda

43.828.319/0001-
12

27/06/2022 -
16:18:53

Cabo flexível Star
Brazil/Brascon

20 R$ 1.304,73 R$ 26.094,60 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:02

megatron megatron 20 R$ 1.000,00 R$ 20.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/06/2022 -
15:52:54

KABEL KABEL 20 R$ 925,00 R$ 18.500,00 Sim

Ficapoços Fios e Cabos
Ltda

10.376.365/0001-
79

01/07/2022 -
11:08:13

CABO CONDEX/CONDUMIG 20 R$ 2.271,00 R$ 45.420,00 Não

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
19:59:56

CABLENA CABLENA/ 20 R$ 1.022,25 R$ 20.445,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

03/07/2022 -
22:24:53

NORTTECABOS NORTTECABOS 20 R$ 737,65 R$ 14.753,00 Sim

0020 - CABO FLEXIVEL 2,5MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DELVALLE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA ME

37.227.550/0001-
58

25/06/2022 -
12:13:20

ENERGY 750V 20 R$ 263,02 R$ 5.260,40 Sim

mepry intermediacao de
negocios ltda

43.828.319/0001-
12

27/06/2022 -
16:19:27

Cabo flexível Star
Brazil/Brascon

20 R$ 319,26 R$ 6.385,20 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:02

megatron megatron 20 R$ 800,00 R$ 16.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/06/2022 -
15:52:55

KABEL KABEL 20 R$ 239,00 R$ 4.780,00 Sim
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Ficapoços Fios e Cabos
Ltda

10.376.365/0001-
79

01/07/2022 -
11:08:15

CABO CONDEX/CONDUMIG 20 R$ 615,00 R$ 12.300,00 Não

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
20:00:38

CABLENA CABLENA/ 20 R$ 313,00 R$ 6.260,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

03/07/2022 -
22:24:56

NORTTECABOS NORTTECABOS 20 R$ 151,32 R$ 3.026,40 Sim

0021 - Cabo paralelo 2,5mm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DELVALLE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA ME

37.227.550/0001-
58

25/06/2022 -
12:13:20

ENERGY 750V 10 R$ 557,16 R$ 5.571,60 Sim

mepry intermediacao de
negocios ltda

43.828.319/0001-
12

27/06/2022 -
16:20:06

Cabo paralelo Star
Brazil/Brascon

10 R$ 665,83 R$ 6.658,30 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:02

megatron megatron 10 R$ 800,00 R$ 8.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/06/2022 -
15:52:56

KABEL KABEL 10 R$ 720,00 R$ 7.200,00 Sim

Ficapoços Fios e Cabos
Ltda

10.376.365/0001-
79

01/07/2022 -
11:08:17

CABO CONDEX/CONDUMIG 10 R$ 792,00 R$ 7.920,00 Não

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
20:01:31

CABLENA CABLENA/ 10 R$ 901,25 R$ 9.012,50 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

03/07/2022 -
22:25:22

NORTTECABOS NORTTECABOS 10 R$ 348,28 R$ 3.482,80 Sim

0022 - Cabo flexível 16mm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DELVALLE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA ME

37.227.550/0001-
58

25/06/2022 -
12:13:20

ENERGY 750V 10 R$ 1.804,24 R$ 18.042,40 Sim

mepry intermediacao de
negocios ltda

43.828.319/0001-
12

27/06/2022 -
16:20:38

Cabo flexível Star
Brazil/Brascon

10 R$ 2.011,71 R$ 20.117,10 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:02

megatron megatron 10 R$ 10.000,00 R$ 100.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/06/2022 -
15:52:56

KABEL KABEL 10 R$ 1.331,00 R$ 13.310,00 Sim

Ficapoços Fios e Cabos
Ltda

10.376.365/0001-
79

01/07/2022 -
11:08:18

CABO CONDEX/CONDUMIG 10 R$ 3.744,00 R$ 37.440,00 Não

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
20:02:11

CABLENA CABLENA/ 10 R$ 1.995,00 R$ 19.950,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

03/07/2022 -
22:25:31

NORTTECABOS NORTTECABOS 10 R$ 1.510,59 R$ 15.105,90 Sim

0023 - CABO FLEXÍVEL 4MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DELVALLE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA ME

37.227.550/0001-
58

25/06/2022 -
12:13:20

ENERGY 750V 20 R$ 448,52 R$ 8.970,40 Sim

mepry intermediacao de
negocios ltda

43.828.319/0001-
12

27/06/2022 -
16:21:20

Cabo flexível Star
Brazil/Brascon

20 R$ 514,66 R$ 10.293,20 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:03

megatron megatron 20 R$ 1.000,00 R$ 20.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/06/2022 -
15:52:58

KABEL KABEL 20 R$ 363,00 R$ 7.260,00 Sim

Ficapoços Fios e Cabos
Ltda

10.376.365/0001-
79

01/07/2022 -
11:08:14

CABO CONDEX/CONDUMIG 20 R$ 951,00 R$ 19.020,00 Não

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
20:04:25

CABLENA CABLENA/ 20 R$ 462,50 R$ 9.250,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

03/07/2022 -
22:25:39

NORTTECABOS NORTTECABOS 20 R$ 264,25 R$ 5.285,00 Sim

0024 - Metalon Galvanizado 3mm parede grossa tam. 6m
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:03

olivo olivo 15 R$ 1.000,00 R$ 15.000,00 Sim

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
20:05:18

AÇO CEARENSE AÇO CEARENSE 15 R$ 318,75 R$ 4.781,25 Sim

0025 - Cabo Triplex 6mm
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

DELVALLE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA ME

37.227.550/0001-
58

25/06/2022 -
12:13:20

LAMESA 2X10X+10MM 1.000 R$ 7,80 R$ 7.800,00 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

28/06/2022 -
07:50:03

megatron megatron 1.000 R$ 50,00 R$ 50.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/06/2022 -
15:52:58

BOREAL BOREAL 1.000 R$ 6,72 R$ 6.720,00 Sim

Ficapoços Fios e Cabos
Ltda

10.376.365/0001-
79

01/07/2022 -
11:08:19

CABO AL SULMINAS/ALUBAR 1.000 R$ 15,00 R$ 15.000,00 Não

N. DO AMARAL
GOMES LTDA

07.176.049/0001-
49

03/07/2022 -
20:05:57

COPERFIL COPERFIL/ 1.000 R$ 12,85 R$ 12.850,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

03/07/2022 -
22:25:54

NORTTECABOS NORTTECABOS 1.000 R$ 6,83 R$ 6.830,00 Sim

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

J. L. R. Araújo Comércio e Serviços 83.913.665/0001-13 90 dias

Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda 11.175.931/0001-47 90 dias

Ficapoços Fios e Cabos Ltda 10.376.365/0001-79 90 dias

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 37.227.550/0001-58 90 dias

J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME 21.254.778/0001-05 90 dias

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 36.521.392/0001-81 90 dias

N. DO AMARAL GOMES LTDA 07.176.049/0001-49 90 dias

mepry intermediacao de negocios ltda 43.828.319/0001-12 90 dias

Lances Enviados
0001 - Refletor Led Linear, direcionável, 2000w IP68
Data Valor CNPJ Situação

25/06/2022 - 12:13:20 4.796,00 (proposta) 37.227.550/0001-58 - DELVALLE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Cancelado - A licitante desatendeu o item 9.2.2. subitens I, II, II, IV, V e
VII; 9.2.3. subitem I certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal, subitem II certidões certidão simplificada, e certidão específica
de arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial.
Desatendeu o que pede o item 7.2 subitem 7.2.3 e 7.2.4 da pág. 13
deste edital. 07/07/2022 12:31:41

28/06/2022 - 07:50:01 10.000,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10

03/07/2022 - 19:43:41 3.370,75 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

03/07/2022 - 22:21:40 2.006,00 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.3. da
página 13 (.....) 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. Ocorre que a licitante deixou de apresentar a Certidão
negativa de falência, concordata, de recuperação judicial, juntamente
com a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos do sócio majoritário. 07/07/2022 13:04:47
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04/07/2022 - 15:22:59 2.005,00 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

0002 - Refletor Led Linear, direcionável, 1200w IP68
Data Valor CNPJ Situação

25/06/2022 - 12:13:20 3.397,80 (proposta) 37.227.550/0001-58 - DELVALLE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Cancelado - A licitante desatendeu o item 9.2.2. subitens I, II, II, IV, V e
VII; 9.2.3. subitem I certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal, subitem II certidões certidão simplificada, e certidão específica
de arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial.
Desatendeu o que pede o item 7.2 subitem 7.2.3 e 7.2.4 da pág. 13
deste edital. 07/07/2022 12:31:41

28/06/2022 - 07:50:01 10.000,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10

03/07/2022 - 19:47:18 2.143,75 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

03/07/2022 - 22:21:49 3.335,71 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.3. da
página 13 (.....) 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. Ocorre que a licitante deixou de apresentar a Certidão
negativa de falência, concordata, de recuperação judicial, juntamente
com a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos do sócio majoritário. 07/07/2022 13:04:47

0003 - Refletor Led Azul 100w
Data Valor CNPJ Situação

25/06/2022 - 12:13:20 259,80 (proposta) 37.227.550/0001-58 - DELVALLE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Cancelado - A licitante desatendeu o item 9.2.2. subitens I, II, II, IV, V e
VII; 9.2.3. subitem I certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal, subitem II certidões certidão simplificada, e certidão específica
de arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial.
Desatendeu o que pede o item 7.2 subitem 7.2.3 e 7.2.4 da pág. 13
deste edital. 07/07/2022 12:31:41
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28/06/2022 - 07:50:01 1.000,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10

28/06/2022 - 15:52:45 267,50 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

03/07/2022 - 19:47:32 338,25 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

03/07/2022 - 22:21:59 208,66 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.3. da
página 13 (.....) 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. Ocorre que a licitante deixou de apresentar a Certidão
negativa de falência, concordata, de recuperação judicial, juntamente
com a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos do sócio majoritário. 07/07/2022 13:04:47

04/07/2022 - 15:24:22 207,66 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

04/07/2022 - 15:24:55 259,32 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

0004 - Refletor Led Amarelo 100w
Data Valor CNPJ Situação

25/06/2022 - 12:13:20 159,80 (proposta) 37.227.550/0001-58 - DELVALLE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Cancelado - A licitante desatendeu o item 9.2.2. subitens I, II, II, IV, V e
VII; 9.2.3. subitem I certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal, subitem II certidões certidão simplificada, e certidão específica
de arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial.
Desatendeu o que pede o item 7.2 subitem 7.2.3 e 7.2.4 da pág. 13
deste edital. 07/07/2022 12:31:41
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28/06/2022 - 07:49:59 1.000,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10

28/06/2022 - 15:52:46 267,50 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

03/07/2022 - 19:48:57 345,75 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

03/07/2022 - 22:22:07 208,66 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.3. da
página 13 (.....) 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. Ocorre que a licitante deixou de apresentar a Certidão
negativa de falência, concordata, de recuperação judicial, juntamente
com a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos do sócio majoritário. 07/07/2022 13:04:47

04/07/2022 - 15:25:18 158,80 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

0005 - Refletor Led Vermelho 100w
Data Valor CNPJ Situação

25/06/2022 - 12:13:20 396,00 (proposta) 37.227.550/0001-58 - DELVALLE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Cancelado - A licitante desatendeu o item 9.2.2. subitens I, II, II, IV, V e
VII; 9.2.3. subitem I certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal, subitem II certidões certidão simplificada, e certidão específica
de arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial.
Desatendeu o que pede o item 7.2 subitem 7.2.3 e 7.2.4 da pág. 13
deste edital. 07/07/2022 12:31:41

28/06/2022 - 07:49:59 1.000,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10
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28/06/2022 - 15:52:46 267,50 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

03/07/2022 - 19:49:13 338,25 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

03/07/2022 - 22:22:24 208,66 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.3. da
página 13 (.....) 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. Ocorre que a licitante deixou de apresentar a Certidão
negativa de falência, concordata, de recuperação judicial, juntamente
com a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos do sócio majoritário. 07/07/2022 13:04:47

04/07/2022 - 15:25:34 207,66 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

0006 - Lâmpada de emergência a bateria
Data Valor CNPJ Situação

25/06/2022 - 12:13:20 27,98 (proposta) 37.227.550/0001-58 - DELVALLE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Cancelado - A licitante desatendeu o item 9.2.2. subitens I, II, II, IV, V e
VII; 9.2.3. subitem I certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal, subitem II certidões certidão simplificada, e certidão específica
de arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial.
Desatendeu o que pede o item 7.2 subitem 7.2.3 e 7.2.4 da pág. 13
deste edital. 07/07/2022 12:31:41

28/06/2022 - 07:50:00 1.000,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10

28/06/2022 - 15:52:47 23,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

01/07/2022 - 18:44:55 23,74 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

03/07/2022 - 19:49:25 115,25 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido
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03/07/2022 - 22:23:01 32,30 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.3. da
página 13 (.....) 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. Ocorre que a licitante deixou de apresentar a Certidão
negativa de falência, concordata, de recuperação judicial, juntamente
com a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos do sócio majoritário. 07/07/2022 13:04:47

04/07/2022 - 15:16:53 22,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

04/07/2022 - 15:25:46 21,00 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

04/07/2022 - 15:25:51 20,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

04/07/2022 - 15:26:22 19,00 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

04/07/2022 - 15:26:26 19,95 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

0007 - Quadro com barramento p/24 disjuntores (DIM)
Data Valor CNPJ Situação

28/06/2022 - 07:50:00 1.000,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10

28/06/2022 - 15:52:47 766,70 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

03/07/2022 - 19:49:37 1.985,00 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

04/07/2022 - 15:26:12 765,70 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

04/07/2022 - 15:28:09 764,70 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

0008 - Conector Perfurante 25 a 195
Data Valor CNPJ Situação
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28/06/2022 - 07:50:00 100,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10

28/06/2022 - 15:52:48 19,85 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

03/07/2022 - 19:50:35 71,12 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

03/07/2022 - 22:23:14 24,31 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.3. da
página 13 (.....) 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. Ocorre que a licitante deixou de apresentar a Certidão
negativa de falência, concordata, de recuperação judicial, juntamente
com a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos do sócio majoritário. 07/07/2022 13:04:47

04/07/2022 - 15:26:37 18,85 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

0009 - Terminal Olhal 10
Data Valor CNPJ Situação

28/06/2022 - 07:50:00 100,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10

28/06/2022 - 15:52:48 1,20 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

03/07/2022 - 19:51:27 12,22 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

0010 - Terminal Olhal 25
Data Valor CNPJ Situação
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28/06/2022 - 07:50:00 100,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10

28/06/2022 - 15:52:49 2,40 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

03/07/2022 - 19:52:20 13,97 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

0011 - Terminal Olhal 35
Data Valor CNPJ Situação

28/06/2022 - 07:50:01 100,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10

28/06/2022 - 15:52:50 3,40 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

03/07/2022 - 19:53:33 23,49 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

0012 - Terminal Olhal 95
Data Valor CNPJ Situação
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28/06/2022 - 07:50:01 100,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10

28/06/2022 - 15:52:51 11,10 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

03/07/2022 - 19:54:19 27,87 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

0013 - Eletroduto Galvanizado 3/4
Data Valor CNPJ Situação

25/06/2022 - 12:13:20 75,62 (proposta) 37.227.550/0001-58 - DELVALLE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Cancelado - A licitante desatendeu o item 9.2.2. subitens I, II, II, IV, V e
VII; 9.2.3. subitem I certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal, subitem II certidões certidão simplificada, e certidão específica
de arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial.
Desatendeu o que pede o item 7.2 subitem 7.2.3 e 7.2.4 da pág. 13
deste edital. 07/07/2022 12:31:41

28/06/2022 - 07:50:01 100,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10

28/06/2022 - 15:52:51 19,85 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

03/07/2022 - 19:55:06 157,47 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

0014 - Curva Galvanizada 3/4
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Data Valor CNPJ Situação

28/06/2022 - 07:50:01 100,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10

28/06/2022 - 15:52:51 5,75 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

03/07/2022 - 19:55:51 39,88 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

0015 - Braçadeira Metálica de 3/4
Data Valor CNPJ Situação

28/06/2022 - 07:50:02 100,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10

28/06/2022 - 15:52:52 1,55 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

03/07/2022 - 19:56:39 16,72 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

0016 - TOMADAS DE SOBREPOR
Data Valor CNPJ Situação
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28/06/2022 - 07:50:02 100,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10

28/06/2022 - 15:52:53 5,05 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

03/07/2022 - 19:57:35 104,62 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

0017 - Parafuso 5/6 com bucha
Data Valor CNPJ Situação

28/06/2022 - 07:50:02 100,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10

28/06/2022 - 15:52:53 0,35 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

03/07/2022 - 19:58:24 3,30 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

0018 - Cabo paralelo 4mm.
Data Valor CNPJ Situação
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25/06/2022 - 12:13:20 871,92 (proposta) 37.227.550/0001-58 - DELVALLE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Cancelado - A licitante desatendeu o item 9.2.2. subitens I, II, II, IV, V e
VII; 9.2.3. subitem I certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal, subitem II certidões certidão simplificada, e certidão específica
de arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial.
Desatendeu o que pede o item 7.2 subitem 7.2.3 e 7.2.4 da pág. 13
deste edital. 07/07/2022 12:31:41

27/06/2022 - 16:18:08 1.030,47 (proposta) 43.828.319/0001-12 - mepry
intermediacao de negocios ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. inciso II
não apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; A licitante desatendeu o que pede o item 7.2.3. da página 13
"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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias"; A licitante
desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.4. da página 13 “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”. 07/07/2022 13:30:20

28/06/2022 - 07:50:02 1.000,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10

01/07/2022 - 11:08:19 1.944,00 (proposta) 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

03/07/2022 - 19:59:15 171,96 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

03/07/2022 - 22:24:51 455,60 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.3. da
página 13 (.....) 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. Ocorre que a licitante deixou de apresentar a Certidão
negativa de falência, concordata, de recuperação judicial, juntamente
com a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos do sócio majoritário. 07/07/2022 13:04:47
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04/07/2022 - 15:30:52 870,91 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:37:54 428,80 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.3. da
página 13 (.....) 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. Ocorre que a licitante deixou de apresentar a Certidão
negativa de falência, concordata, de recuperação judicial, juntamente
com a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos do sócio majoritário. 07/07/2022 13:04:47

0019 - Cabo flexível 10mm
Data Valor CNPJ Situação

25/06/2022 - 12:13:20 1.146,80 (proposta) 37.227.550/0001-58 - DELVALLE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Cancelado - A licitante desatendeu o item 9.2.2. subitens I, II, II, IV, V e
VII; 9.2.3. subitem I certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal, subitem II certidões certidão simplificada, e certidão específica
de arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial.
Desatendeu o que pede o item 7.2 subitem 7.2.3 e 7.2.4 da pág. 13
deste edital. 07/07/2022 12:31:41

27/06/2022 - 16:18:53 1.304,73 (proposta) 43.828.319/0001-12 - mepry
intermediacao de negocios ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. inciso II
não apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; A licitante desatendeu o que pede o item 7.2.3. da página 13
"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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias"; A licitante
desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.4. da página 13 “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”. 07/07/2022 13:30:20
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28/06/2022 - 07:50:02 1.000,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10

28/06/2022 - 15:52:54 925,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

01/07/2022 - 11:08:13 2.271,00 (proposta) 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

03/07/2022 - 19:59:56 1.022,25 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

03/07/2022 - 22:24:53 737,65 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.3. da
página 13 (.....) 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. Ocorre que a licitante deixou de apresentar a Certidão
negativa de falência, concordata, de recuperação judicial, juntamente
com a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos do sócio majoritário. 07/07/2022 13:04:47



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/08/2022 às 17:55:02.
Código verificador: 349244

Página 22 de 55

04/07/2022 - 15:31:03 923,82 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:39:09 923,57 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

04/07/2022 - 15:39:12 922,56 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:39:31 921,57 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47
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04/07/2022 - 15:39:36 920,14 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:39:51 919,15 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

04/07/2022 - 15:39:54 918,12 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:40:11 917,93 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47
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04/07/2022 - 15:40:14 916,59 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:40:31 916,57 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

04/07/2022 - 15:40:34 915,35 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:40:51 914,81 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47
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04/07/2022 - 15:40:54 913,55 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:41:01 736,65 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

04/07/2022 - 15:41:13 913,22 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

04/07/2022 - 15:41:14 911,99 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:41:33 911,19 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47
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04/07/2022 - 15:41:34 910,01 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:41:56 909,94 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

04/07/2022 - 15:42:02 908,91 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:42:10 735,00 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.3. da
página 13 (.....) 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. Ocorre que a licitante deixou de apresentar a Certidão
negativa de falência, concordata, de recuperação judicial, juntamente
com a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos do sócio majoritário. 07/07/2022 13:04:47

04/07/2022 - 15:42:18 908,01 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47
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04/07/2022 - 15:42:20 906,65 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:42:37 906,07 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

04/07/2022 - 15:42:38 905,04 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:42:58 905,01 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47
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04/07/2022 - 15:42:59 903,97 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:43:22 903,49 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

04/07/2022 - 15:43:23 902,18 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:43:44 901,43 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47
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04/07/2022 - 15:43:46 899,98 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:44:04 899,15 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

04/07/2022 - 15:44:05 898,10 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:44:24 897,99 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47
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04/07/2022 - 15:44:25 896,61 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:44:44 896,57 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

04/07/2022 - 15:44:45 895,39 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

0020 - CABO FLEXIVEL 2,5MM
Data Valor CNPJ Situação

25/06/2022 - 12:13:20 263,02 (proposta) 37.227.550/0001-58 - DELVALLE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Cancelado - A licitante desatendeu o item 9.2.2. subitens I, II, II, IV, V e
VII; 9.2.3. subitem I certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal, subitem II certidões certidão simplificada, e certidão específica
de arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial.
Desatendeu o que pede o item 7.2 subitem 7.2.3 e 7.2.4 da pág. 13
deste edital. 07/07/2022 12:31:41
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27/06/2022 - 16:19:27 319,26 (proposta) 43.828.319/0001-12 - mepry
intermediacao de negocios ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. inciso II
não apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; A licitante desatendeu o que pede o item 7.2.3. da página 13
"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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias"; A licitante
desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.4. da página 13 “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”. 07/07/2022 13:30:20

28/06/2022 - 07:50:02 800,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10

28/06/2022 - 15:52:55 239,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

01/07/2022 - 11:08:15 615,00 (proposta) 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

03/07/2022 - 20:00:38 313,00 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

03/07/2022 - 22:24:56 151,32 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.3. da
página 13 (.....) 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. Ocorre que a licitante deixou de apresentar a Certidão
negativa de falência, concordata, de recuperação judicial, juntamente
com a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos do sócio majoritário. 07/07/2022 13:04:47
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04/07/2022 - 15:30:52 237,77 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:38:45 237,66 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

04/07/2022 - 15:38:49 236,43 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:39:06 235,50 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47
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04/07/2022 - 15:39:10 234,34 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:39:26 234,32 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

04/07/2022 - 15:39:31 233,29 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:39:47 233,00 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47
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04/07/2022 - 15:39:50 231,97 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:40:07 231,68 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

04/07/2022 - 15:40:10 230,33 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:40:27 229,83 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47
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04/07/2022 - 15:40:30 228,46 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:40:48 227,65 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

04/07/2022 - 15:40:51 226,17 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:41:13 226,10 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47
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04/07/2022 - 15:41:17 224,68 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:41:33 223,97 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

04/07/2022 - 15:41:36 222,88 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:41:56 222,11 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47
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04/07/2022 - 15:42:02 221,10 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:42:18 220,57 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

04/07/2022 - 15:42:22 219,19 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:42:37 218,64 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47
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04/07/2022 - 15:42:39 217,41 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:42:58 217,03 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

04/07/2022 - 15:43:01 215,54 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:43:22 214,93 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47
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04/07/2022 - 15:43:25 213,48 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:43:44 213,34 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

04/07/2022 - 15:43:47 212,31 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:44:04 211,58 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47
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04/07/2022 - 15:44:07 210,30 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:44:24 210,21 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

04/07/2022 - 15:44:28 208,78 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:44:44 207,87 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47
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04/07/2022 - 15:44:48 206,48 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

0021 - Cabo paralelo 2,5mm
Data Valor CNPJ Situação

25/06/2022 - 12:13:20 557,16 (proposta) 37.227.550/0001-58 - DELVALLE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Cancelado - A licitante desatendeu o item 9.2.2. subitens I, II, II, IV, V e
VII; 9.2.3. subitem I certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal, subitem II certidões certidão simplificada, e certidão específica
de arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial.
Desatendeu o que pede o item 7.2 subitem 7.2.3 e 7.2.4 da pág. 13
deste edital. 07/07/2022 12:31:41

27/06/2022 - 16:20:06 665,83 (proposta) 43.828.319/0001-12 - mepry
intermediacao de negocios ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. inciso II
não apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; A licitante desatendeu o que pede o item 7.2.3. da página 13
"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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias"; A licitante
desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.4. da página 13 “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”. 07/07/2022 13:30:20

28/06/2022 - 07:50:02 800,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10
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28/06/2022 - 15:52:56 720,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

01/07/2022 - 11:08:17 792,00 (proposta) 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

03/07/2022 - 20:01:31 901,25 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

03/07/2022 - 22:25:22 348,28 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.3. da
página 13 (.....) 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. Ocorre que a licitante deixou de apresentar a Certidão
negativa de falência, concordata, de recuperação judicial, juntamente
com a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos do sócio majoritário. 07/07/2022 13:04:47

04/07/2022 - 15:42:42 330,82 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:48:33 327,00 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.3. da
página 13 (.....) 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. Ocorre que a licitante deixou de apresentar a Certidão
negativa de falência, concordata, de recuperação judicial, juntamente
com a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos do sócio majoritário. 07/07/2022 13:04:47
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04/07/2022 - 15:48:37 310,60 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

0022 - Cabo flexível 16mm
Data Valor CNPJ Situação

25/06/2022 - 12:13:20 1.804,24 (proposta) 37.227.550/0001-58 - DELVALLE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Cancelado - A licitante desatendeu o item 9.2.2. subitens I, II, II, IV, V e
VII; 9.2.3. subitem I certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal, subitem II certidões certidão simplificada, e certidão específica
de arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial.
Desatendeu o que pede o item 7.2 subitem 7.2.3 e 7.2.4 da pág. 13
deste edital. 07/07/2022 12:31:41

27/06/2022 - 16:20:38 2.011,71 (proposta) 43.828.319/0001-12 - mepry
intermediacao de negocios ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. inciso II
não apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; A licitante desatendeu o que pede o item 7.2.3. da página 13
"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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias"; A licitante
desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.4. da página 13 “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”. 07/07/2022 13:30:20

28/06/2022 - 07:50:02 10.000,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10
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28/06/2022 - 15:52:56 1.331,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

01/07/2022 - 11:08:18 3.744,00 (proposta) 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

03/07/2022 - 20:02:11 1.995,00 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

03/07/2022 - 22:25:31 1.510,59 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.3. da
página 13 (.....) 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. Ocorre que a licitante deixou de apresentar a Certidão
negativa de falência, concordata, de recuperação judicial, juntamente
com a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos do sócio majoritário. 07/07/2022 13:04:47

04/07/2022 - 15:42:42 1.264,30 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

04/07/2022 - 15:48:45 1.421,73 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.3. da
página 13 (.....) 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. Ocorre que a licitante deixou de apresentar a Certidão
negativa de falência, concordata, de recuperação judicial, juntamente
com a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos do sócio majoritário. 07/07/2022 13:04:47
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0023 - CABO FLEXÍVEL 4MM
Data Valor CNPJ Situação

25/06/2022 - 12:13:20 448,52 (proposta) 37.227.550/0001-58 - DELVALLE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Cancelado - A licitante desatendeu o item 9.2.2. subitens I, II, II, IV, V e
VII; 9.2.3. subitem I certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal, subitem II certidões certidão simplificada, e certidão específica
de arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial.
Desatendeu o que pede o item 7.2 subitem 7.2.3 e 7.2.4 da pág. 13
deste edital. 07/07/2022 12:31:41

27/06/2022 - 16:21:20 514,66 (proposta) 43.828.319/0001-12 - mepry
intermediacao de negocios ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. inciso II
não apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; A licitante desatendeu o que pede o item 7.2.3. da página 13
"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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias"; A licitante
desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.4. da página 13 “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”. 07/07/2022 13:30:20

28/06/2022 - 07:50:03 1.000,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10

28/06/2022 - 15:52:58 363,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47
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01/07/2022 - 11:08:14 951,00 (proposta) 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

03/07/2022 - 20:04:25 462,50 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

03/07/2022 - 22:25:39 264,25 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.3. da
página 13 (.....) 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. Ocorre que a licitante deixou de apresentar a Certidão
negativa de falência, concordata, de recuperação judicial, juntamente
com a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos do sócio majoritário. 07/07/2022 13:04:47

04/07/2022 - 15:42:42 361,92 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

0024 - Metalon Galvanizado 3mm parede grossa tam. 6m
Data Valor CNPJ Situação

28/06/2022 - 07:50:03 1.000,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10
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03/07/2022 - 20:05:18 318,75 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

04/07/2022 - 15:59:38 317,75 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido

0025 - Cabo Triplex 6mm
Data Valor CNPJ Situação

25/06/2022 - 12:13:20 7,80 (proposta) 37.227.550/0001-58 - DELVALLE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Cancelado - A licitante desatendeu o item 9.2.2. subitens I, II, II, IV, V e
VII; 9.2.3. subitem I certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal, subitem II certidões certidão simplificada, e certidão específica
de arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial.
Desatendeu o que pede o item 7.2 subitem 7.2.3 e 7.2.4 da pág. 13
deste edital. 07/07/2022 12:31:41

28/06/2022 - 07:50:03 50,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I –
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s).
Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que
pede o item 7.2. subitem 7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.
07/07/2022 12:52:10

28/06/2022 - 15:52:58 6,72 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO
JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3 IV)CERTIDÃO NEGATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões
corrompidas, ou seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante
apresentou a referida certidão expedida com data 11/04/2022 ou seja,
mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede da licitante. 06/07/2022 17:44:47

01/07/2022 - 11:08:19 15,00 (proposta) 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

03/07/2022 - 20:05:57 12,85 (proposta) 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

Válido
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03/07/2022 - 22:25:54 6,83 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.3. da
página 13 (.....) 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. Ocorre que a licitante deixou de apresentar a Certidão
negativa de falência, concordata, de recuperação judicial, juntamente
com a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos do sócio majoritário. 07/07/2022 13:04:47

04/07/2022 - 15:42:42 5,72 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e
Cabos Ltda

Cancelado - A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I
Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame, se outro prazo
não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa
de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações
Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal e II não
apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial; desatendeu o que pede o item 7.2.3. 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, exceto os documentos
exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos
30 (trinta) dias. 7.2.4. 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.
06/07/2022 17:59:45

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 07/07/2022 - 16:47:16 07.176.049/0001-49 - N. DO AMARAL
GOMES LTDA

PROPOSTA READEQUADA E PLANILHA
DE CUSTO.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

N. DO AMARAL GOMES
LTDA

03/07/2022 - 18:32 Natanael do Amaral Gomes - - - - HABILITAÇÃO
JURÍDICA

N. DO AMARAL GOMES
LTDA

03/07/2022 - 19:29 Natanael do Amaral Gomes - - - - REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

N. DO AMARAL GOMES
LTDA

03/07/2022 - 19:30 Natanael do Amaral Gomes - - - - QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

N. DO AMARAL GOMES
LTDA

03/07/2022 - 19:30 Natanael do Amaral Gomes - - - - QUALIFICAÇÃO

ECONÔMICO-
FINANCEIRA

N. DO AMARAL GOMES
LTDA

03/07/2022 - 19:31 Natanael do Amaral Gomes - - - - DECLARAÇÕES

N. DO AMARAL GOMES
LTDA

03/07/2022 - 19:32 Natanael do Amaral Gomes - - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

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

07/07/2022 - 18:46 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

04/07/2022 - 15:11:36 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

04/07/2022 - 15:15:08 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1063923&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1063923&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6060121&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6060121&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6060206&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6060206&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6060206&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6060207&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6060207&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6060209&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6060209&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6060209&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6060209&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6060211&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6060215&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6060215&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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04/07/2022 - 15:15:08 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.

04/07/2022 - 15:15:08 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

04/07/2022 - 15:15:08 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.

04/07/2022 - 15:15:44 Pregoeiro Boa tarde senhores (a) licitantes!

04/07/2022 - 15:16:08 Pregoeiro Vamos da inicio a sessão!

04/07/2022 - 15:16:51 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:16:51 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:16:51 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:16:51 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:16:51 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:16:51 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:16:51 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:16:51 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:16:51 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:16:51 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:16:51 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:16:51 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:16:51 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:16:51 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:16:51 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:16:51 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:16:51 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:16:51 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:16:51 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:16:51 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:26:53 Sistema O item 0001 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:26:53 Sistema O item 0002 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:26:53 Sistema O item 0009 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:26:53 Sistema O item 0010 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:26:56 Sistema O item 0003 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:27:20 Sistema O item 0004 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:27:35 Sistema O item 0005 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:28:26 Sistema O item 0006 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:28:39 Sistema O item 0008 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:30:09 Sistema O item 0007 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:30:39 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:30:39 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:30:39 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:30:39 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:30:39 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:30:39 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:30:39 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:30:39 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:30:39 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:30:39 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:30:39 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:30:39 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:30:39 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:30:39 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:30:39 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:30:39 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:30:39 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:30:39 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:31:03 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
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04/07/2022 - 15:31:03 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:40:39 Sistema O item 0011 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:40:39 Sistema O item 0012 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:40:39 Sistema O item 0013 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:40:39 Sistema O item 0014 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:40:39 Sistema O item 0015 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:40:39 Sistema O item 0016 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:40:39 Sistema O item 0017 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:40:39 Sistema O item 0018 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:42:42 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:42:42 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:42:42 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:42:42 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:42:42 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:42:42 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:42:42 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:42:42 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:42:42 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

04/07/2022 - 15:42:42 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/07/2022 - 15:46:46 Sistema O item 0019 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:46:49 Sistema O item 0020 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:52:42 Sistema O item 0021 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:52:42 Sistema O item 0022 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:52:42 Sistema O item 0023 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:52:42 Sistema O item 0024 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:52:42 Sistema O item 0025 foi encerrado.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0001 teve como arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 2.005,00.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0002 teve como arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 2.143,75.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0003 teve como arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 207,66.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0004 teve como arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 158,80.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0005 teve como arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 207,66.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0006 teve como arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 19,00.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0007 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$
764,70.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0008 teve como arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 18,85.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0009 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$ 1,20.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0010 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$ 2,40.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0011 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$ 3,40.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0012 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$
11,10.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0013 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$
19,85.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0014 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$ 5,75.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0015 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$ 1,55.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0016 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$ 5,05.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0017 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$ 0,35.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0018 teve como arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 171,96.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0019 teve como arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços - EPP/SS com lance de R$ 735,00.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0020 teve como arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços - EPP/SS com lance de R$ 151,32.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0021 teve como arrematante Ficapoços Fios e Cabos Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 310,60.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0022 teve como arrematante Ficapoços Fios e Cabos Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 1.264,30.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0023 teve como arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços - EPP/SS com lance de R$ 264,25.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0024 teve como arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 318,75.

04/07/2022 - 15:56:57 Sistema O item 0025 teve como arrematante Ficapoços Fios e Cabos Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 5,72.

04/07/2022 - 15:57:00 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

04/07/2022 - 15:57:56 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 04/07/2022 às 17:57.

04/07/2022 - 15:59:38 Sistema O Item 0024 recebeu um lance negociado no valor de R$ 317,75.

04/07/2022 - 15:59:51 Sistema A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 04/07/2022 às 17:57.
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04/07/2022 - 15:59:51 Sistema Motivo: Tempo aberto a negociação!

04/07/2022 - 15:59:57 Sistema A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 04/07/2022 às 17:57.

04/07/2022 - 15:59:57 Sistema Motivo: Tempo aberto a negociação!

04/07/2022 - 16:00:07 Sistema A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 04/07/2022 às 17:57.

04/07/2022 - 16:00:07 Sistema Motivo: Tempo aberto a negociação!

04/07/2022 - 16:00:16 Sistema A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 04/07/2022 às 17:57.

04/07/2022 - 16:00:16 Sistema Motivo: Tempo aberto a negociação!

04/07/2022 - 16:00:24 Sistema A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 04/07/2022 às 17:57.

04/07/2022 - 16:00:24 Sistema Motivo: Tempo aberto a negociação!

04/07/2022 - 16:00:35 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0007: Boa tarde Sr. pregoeiro, este ja é nosso melhor lance

04/07/2022 - 16:00:57 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0009: Boa tarde Sr. pregoeiro, este ja é nosso melhor lance

04/07/2022 - 16:01:08 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0010: Boa tarde Sr. pregoeiro, este ja é nosso melhor lance

04/07/2022 - 16:01:16 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0011: Boa tarde Sr. pregoeiro, este ja é nosso melhor lance

04/07/2022 - 16:01:21 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0012: Boa tarde Sr. pregoeiro, este ja é nosso melhor lance

04/07/2022 - 16:01:32 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0013: Boa tarde Sr. pregoeiro, este ja é nosso melhor lance

04/07/2022 - 16:01:37 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0014: Boa tarde Sr. pregoeiro, este ja é nosso melhor lance

04/07/2022 - 16:01:43 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0015: Boa tarde Sr. pregoeiro, este ja é nosso melhor lance

04/07/2022 - 16:01:49 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0016: Boa tarde Sr. pregoeiro, este ja é nosso melhor lance

04/07/2022 - 16:01:57 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0017: Boa tarde Sr. pregoeiro, este ja é nosso melhor lance

04/07/2022 - 16:04:44 F. N. DO AMARAL GOMES
LTDA

Negociação Item 0001: boa tarde Sr pregoeiro, esse é nosso menor lance

04/07/2022 - 16:05:31 F. N. DO AMARAL GOMES
LTDA

Negociação Item 0002: boa tarde Sr pregoeiro, esse é nosso menor lance!

04/07/2022 - 16:05:41 Sistema A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

04/07/2022 - 16:05:51 F. N. DO AMARAL GOMES
LTDA

Negociação Item 0003: boa tarde Sr pregoeiro, esse é nosso menor lance!

04/07/2022 - 16:05:52 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.

04/07/2022 - 16:05:58 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

04/07/2022 - 16:06:14 Sistema A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.

04/07/2022 - 16:06:18 F. N. DO AMARAL GOMES
LTDA

Negociação Item 0004: boa tarde Sr pregoeiro, esse é nosso menor lance!

04/07/2022 - 16:06:20 Sistema A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.

04/07/2022 - 16:06:25 Sistema A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.

04/07/2022 - 16:06:34 Sistema A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.

04/07/2022 - 16:06:37 F. N. DO AMARAL GOMES
LTDA

Negociação Item 0005: boa tarde Sr pregoeiro, esse é nosso menor lance!

04/07/2022 - 16:06:43 Sistema A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.

04/07/2022 - 16:06:51 Sistema A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.

04/07/2022 - 16:06:55 F. N. DO AMARAL GOMES
LTDA

Negociação Item 0006: boa tarde Sr pregoeiro, esse é nosso menor lance!

04/07/2022 - 16:06:57 Sistema A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.

04/07/2022 - 16:07:08 F. N. DO AMARAL GOMES
LTDA

Negociação Item 0008: boa tarde Sr pregoeiro, esse é nosso menor lance!

04/07/2022 - 16:07:42 F. N. DO AMARAL GOMES
LTDA

Negociação Item 0018: boa tarde Sr pregoeiro, esse é nosso menor lance!

04/07/2022 - 16:11:00 F. N. DO AMARAL GOMES
LTDA

Negociação Item 0024: boa tarde Sr pregoeiro, esse é nosso melhor lance!

04/07/2022 - 16:12:07 F. Ficapoços Fios e ... Documentação Item 0021: Prezado Pregoeira, boa tarde! informo que estamos no nosso melhor valor.

04/07/2022 - 16:12:16 F. Ficapoços Fios e ... Documentação Item 0022: Prezado Pregoeira, boa tarde! informo que estamos no nosso melhor valor.

04/07/2022 - 16:12:26 F. Ficapoços Fios e ... Documentação Item 0025: Prezado Pregoeira, boa tarde! informo que estamos no nosso melhor valor.

04/07/2022 - 16:15:40 Sistema A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.

04/07/2022 - 16:16:32 Sistema A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.

04/07/2022 - 16:16:39 Sistema A proposta readequada do item 0025 foi anexada ao processo.

04/07/2022 - 16:17:53 F. J. L. R. Ar... Negociação Item 0019: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite

04/07/2022 - 16:18:03 F. J. L. R. Ar... Negociação Item 0020: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite

04/07/2022 - 16:18:11 F. J. L. R. Ar... Negociação Item 0023: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite

04/07/2022 - 16:34:58 Sistema A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.

04/07/2022 - 16:35:10 Sistema A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.

04/07/2022 - 16:35:53 Sistema A proposta readequada do item 0023 foi anexada ao processo.

04/07/2022 - 17:14:46 Pregoeiro Boa tarde senhores (a) licitantes a sessão será suspensa, com retorno no dia 05/07/2022 as 10:00
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05/07/2022 - 10:27:28 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes. Informamos que devido a necessidade de realizar algumas diligências com
relação aos documentos encaminhados pelas arrematantes, de acordo com o edital, a sessão continuará
suspensa até o dia 06/07/2022 as 16:00hs.

06/07/2022 - 16:34:53 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.

06/07/2022 - 17:44:47 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado no processo.

06/07/2022 - 17:44:47 Sistema Motivo: Diante exposto no item 9.2.2 FGTS, 9.2.3 II) CERTIDÃO JUCEPA ESPECÍFICA SOCIEDADE, 9.2.3
IV)CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL TJDFT PF e PJ; todas a certidões corrompidas, ou
seja, INVÁLIDAS; Diante exposto no item7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias. Ocorre que a licitante apresentou a referida certidão
expedida com data 11/04/2022 ou seja, mais de 30 dias após a abertura do certame; não apresentou o que
pede o item 9.2.3 subitem I certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante.

06/07/2022 - 17:44:47 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

06/07/2022 - 17:44:47 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA com lance de R$ 765,70.

06/07/2022 - 17:44:47 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

06/07/2022 - 17:44:47 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA com lance de R$ 12,22.

06/07/2022 - 17:44:47 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

06/07/2022 - 17:44:47 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA com lance de R$ 13,97.

06/07/2022 - 17:44:47 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

06/07/2022 - 17:44:47 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA com lance de R$ 23,49.

06/07/2022 - 17:44:47 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

06/07/2022 - 17:44:47 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA com lance de R$ 27,87.

06/07/2022 - 17:44:47 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

06/07/2022 - 17:44:47 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME com lance de R$
75,62.

06/07/2022 - 17:44:47 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

06/07/2022 - 17:44:47 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA com lance de R$ 39,88.

06/07/2022 - 17:44:47 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

06/07/2022 - 17:44:47 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA com lance de R$ 16,72.

06/07/2022 - 17:44:47 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

06/07/2022 - 17:44:47 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda com lance de R$ 100,00.

06/07/2022 - 17:44:47 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

06/07/2022 - 17:44:47 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA com lance de R$ 3,30.

06/07/2022 - 17:59:45 Sistema O fornecedor Ficapoços Fios e Cabos Ltda foi inabilitado no processo.

06/07/2022 - 17:59:45 Sistema Motivo: A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I Certidão negativa de falência, concordata,
de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede da
licitante, expedidas pelo distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura
do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do sitio do
Tribunal... (CONTINUA)

06/07/2022 - 17:59:45 Sistema (CONT. 1) Regional Federal e II não apresentando as certidões simplificada e certidão específica de
arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta Comercial; desatendeu o que pede o item
7.2.3. 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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que deverão estar datados dos últimos 30
(trinta) dias. 7.2.4. 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.

06/07/2022 - 17:59:45 Sistema O fornecedor Ficapoços Fios e Cabos Ltda foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

06/07/2022 - 17:59:45 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 327,00.

06/07/2022 - 17:59:45 Sistema O fornecedor Ficapoços Fios e Cabos Ltda foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

06/07/2022 - 17:59:45 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 1.421,73.

06/07/2022 - 17:59:45 Sistema O fornecedor Ficapoços Fios e Cabos Ltda foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

06/07/2022 - 17:59:45 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 6,83.

06/07/2022 - 18:08:58 Pregoeiro senhores licitantes a sessão ficará suspensa e retornará em 07/07/2022 as 10:00 horas.

07/07/2022 - 10:09:09 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.

07/07/2022 - 12:31:41 Sistema O fornecedor DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME foi inabilitado no processo.
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07/07/2022 - 12:31:41 Sistema Motivo: A licitante desatendeu o item 9.2.2. subitens I, II, II, IV, V e VII; 9.2.3. subitem I certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede da
licitante, expedidas pelo distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura
do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do sitio do
Tribunal Regional Federal, subitem II certidões certidão simplificada, e certidão específica de arquivamento e
de... (CONTINUA)

07/07/2022 - 12:31:41 Sistema (CONT. 1) participação societária emitidas pela Junta Comercial. Desatendeu o que pede o item 7.2 subitem
7.2.3 e 7.2.4 da pág. 13 deste edital.

07/07/2022 - 12:31:41 Sistema O fornecedor DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

07/07/2022 - 12:31:41 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda com lance de R$ 100,00.

07/07/2022 - 12:52:10 Sistema O fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda foi inabilitado no processo.

07/07/2022 - 12:52:10 Sistema Motivo: A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. subitem I – Certidão negativa de falência, concordata,
de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede da
licitante, expedidas pelo distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura
do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s). Acompanhado da Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do sitio do
Tribunal... (CONTINUA)

07/07/2022 - 12:52:10 Sistema (CONT. 1) Regional Federal e subitem II certidão simplificada e certidão específica de arquivamento e de
participação societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante desatendeu o que pede o item 7.2. subitem
7.2.3. e 7.2.4. da página 13 deste edital.

07/07/2022 - 12:52:10 Sistema O fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

07/07/2022 - 12:52:10 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA com lance de R$ 157,47.

07/07/2022 - 12:52:10 Sistema O fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

07/07/2022 - 12:52:10 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA com lance de R$ 104,62.

07/07/2022 - 13:04:47 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi inabilitado no processo.

07/07/2022 - 13:04:47 Sistema Motivo: Desatendeu o que pede o item 7.2. subitem 7.2.3. da página 13 (.....) 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. Ocorre que a licitante deixou de apresentar a Certidão negativa de falência, concordata, de
recuperação judicial, juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores
de títulos do sócio majoritário.

07/07/2022 - 13:04:47 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

07/07/2022 - 13:04:47 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA com lance de R$ 736,65.

07/07/2022 - 13:04:47 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

07/07/2022 - 13:04:47 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA com lance de R$ 313,00.

07/07/2022 - 13:04:47 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

07/07/2022 - 13:04:47 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante mepry intermediacao de negocios ltda com lance de R$ 665,83.

07/07/2022 - 13:04:47 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

07/07/2022 - 13:04:47 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA com lance de R$ 1.995,00.

07/07/2022 - 13:04:47 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

07/07/2022 - 13:04:47 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA com lance de R$ 462,50.

07/07/2022 - 13:04:47 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

07/07/2022 - 13:04:47 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA com lance de R$ 12,85.

07/07/2022 - 13:30:20 Sistema O fornecedor mepry intermediacao de negocios ltda foi inabilitado no processo.

07/07/2022 - 13:30:20 Sistema Motivo: A licitante desatendeu o que pede o item 9.2.3. inciso II não apresentando as certidões simplificada e
certidão específica de arquivamento e de participação societária emitidas pela Junta Comercial; A licitante
desatendeu o que pede o item 7.2.3. da página 13 "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, exceto os documentos exigidos nos (item 9.2.3, I e II), que
deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias"; A licitante desatendeu o que pede o item 7.2. subitem
7.2.4. da página 13 “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... (CONTINUA)

07/07/2022 - 13:30:20 Sistema (CONT. 1) improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário”.

07/07/2022 - 13:30:20 Sistema O fornecedor mepry intermediacao de negocios ltda foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

07/07/2022 - 13:30:20 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante N. DO AMARAL GOMES LTDA com lance de R$ 901,25.

07/07/2022 - 14:12:25 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:12 do dia 07/07/2022.

07/07/2022 - 14:12:25 Sistema Motivo: Dianta exposto no item 7.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.

07/07/2022 - 15:52:15 F. N. DO AMARAL GOMES
LTDA

Documentação Item 0001: boa tarde Sr. Pregoeiro! solicitamos uma prorrogação de prazo para apresentação
do referido documento!

07/07/2022 - 15:59:50 F. N. DO AMARAL GOMES
LTDA

Documentação Item 0001: boa tarde! sr pregoeiro, em razão de problemas de conexão solicitamos a
prorrogação do prazo para a apresentação do documento solicitado!
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07/07/2022 - 16:21:31 Pregoeiro Senhor licitante N. DO AMARAL GOMES LTDA estávamos sem conexão de internet aqui no prédio, e diante
da licitante solictar prazo tempestivo esta comissão concederá o prazo solicitado.

07/07/2022 - 16:22:26 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:23 do dia 07/07/2022.

07/07/2022 - 16:22:26 Sistema Motivo: diante exposto no item 7.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que
solicitado por escrito, antes de findo o prazo estabelecido.

07/07/2022 - 16:47:16 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:25:28 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. DO AMARAL GOMES LTDA.

07/07/2022 - 18:26:49 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 07/07/2022 às 18:46.

07/07/2022 - 18:49:26 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

07/07/2022 - 18:49:34 Sistema O item 0001 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

07/07/2022 - 18:49:46 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.
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12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0001 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0002 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0003 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0004 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0005 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0006 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0007 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0008 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0009 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0010 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0011 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0012 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0013 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0014 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0015 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0016 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0017 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0018 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0019 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0020 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0021 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0022 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0023 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0024 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

12/07/2022 - 14:05:34 Sistema O Item 0025 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

Keydson Francisco Morais Meireles

Pregoeiro

COSME SOUSA FERREIRA

Apoio

Katia Vidinho dos Santos

Apoio

SIMONE BENTES DE LIRA

Apoio
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