Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Municipal de Juruti
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Pregão Eletrônico - 020/2022

Datas Relevantes
Publicado

Inicio de Propostas

Limite de Impugnação

Final de Propostas

Inicio da Sessão

07/06/2022 09:46

07/06/2022 10:00

14/06/2022 10:00

20/06/2022 09:00

20/06/2022 10:00

Itens Licitados
Código

Produto

0001

URNA MORTUÁRIA SIMPLES (G)

1.905,00

120 UN

Fracassado

0002

URNA MORTUÁRIA SIMPLES (M)

1.309,00

50 UN

Fracassado

0003

URNA MORTUÁRIA SIMPLES INFANTIL (M)

1.030,00

10 UN

Fracassado

V. Referência

Qtde Unidade

Observações

0004

URNA MORTUÁRIA CRIANÇA (P)

740,00

10 UN

Fracassado

0005

URNA MORTUÁRIA CRIANÇA RECÉM-NASCIDO
(P)

820,00

40 UN

Fracassado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo
Data

Documento

07/06/2022

Minuta Edital nº 020-2022 - Urnas Mortuárias - PMJ.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data

Assunto

Frase

20/06/2022 - 10:43

Negociação aberta para o processo
020/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4 do processo 020/2022.

20/06/2022 - 10:43

Negociação aberta para o processo
020/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo 020/2022.

20/06/2022 - 10:46

Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/06/2022 às 12:46.

20/06/2022 - 14:11

Documentos solicitados para o
processo 020/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 020/2022.

21/06/2022 - 09:30

Documentos solicitados para o
processo 020/2022

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 020/2022.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas
0001 - URNA MORTUÁRIA SIMPLES (G)
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Lance

Valor Total LC
123/2006

A DE S BENTES -ME

83.875.047/000126

17/06/2022 10:22:42

URNA CASCÃO

SÃO GONÇALO
IND E COMERCIO
URNAS FUN

120

1.788,00

R$ 214.560,00 Sim

J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

32.019.363/000165

19/06/2022 14:43:22

NCRIAÇÕES

NCRIAÇÕES

120

1.964,33

R$ 235.719,60 Sim

M L P DA SILVA
SERVICOS

22.995.204/000142

20/06/2022 08:15:58

JR URNAS

JR URNAS

120

1.964,33

R$ 235.719,60 Sim

0002 - URNA MORTUÁRIA SIMPLES (M)
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Lance

A DE S BENTES -ME

83.875.047/000126

17/06/2022 10:28:21

URNA CASCÃO

SÃO GONÇALO
IND E COMERCIO
URNAS FUN

50

1.207,00

Valor Total LC
123/2006
R$ 60.350,00 Sim
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J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

32.019.363/000165

19/06/2022 14:44:54

NCRIAÇÕES

NCRIAÇÕES

50

1.505,33

R$ 75.266,50 Sim

M L P DA SILVA
SERVICOS

22.995.204/000142

20/06/2022 08:16:42

JR URNAS

JR URNAS

50

1.505,33

R$ 75.266,50 Sim

0003 - URNA MORTUÁRIA SIMPLES INFANTIL (M)
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Lance

Valor Total LC
123/2006

A DE S BENTES -ME

83.875.047/000126

17/06/2022 10:35:14

URNA CASCÃO

SÃO GONÇALO
IND E COMERCIO
URNAS FUN

10

948,00

R$ 9.480,00 Sim

J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

32.019.363/000165

19/06/2022 14:46:14

NCRIAÇÕES

NCRIAÇÕES

10

1.292,67

R$ 12.926,70 Sim

M L P DA SILVA
SERVICOS

22.995.204/000142

20/06/2022 08:17:14

JR URNAS

JR URNAS

10

1.292,67

R$ 12.926,70 Sim

0004 - URNA MORTUÁRIA CRIANÇA (P)
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Lance

Valor Total LC
123/2006

A DE S BENTES -ME

83.875.047/000126

17/06/2022 10:36:14

URNA CASCÃO

SÃO GONÇALO
IND E COMERCIO
URNAS FUN

10

640,00

R$ 6.400,00 Sim

J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

32.019.363/000165

19/06/2022 14:47:15

NCRIAÇÕES

NCRIAÇÕES

10

993,33

R$ 9.933,30 Sim

M L P DA SILVA
SERVICOS

22.995.204/000142

20/06/2022 08:18:17

JR URNAS

JR URNAS

10

993,33

R$ 9.933,30 Sim

0005 - URNA MORTUÁRIA CRIANÇA RECÉM-NASCIDO (P)
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Lance

Valor Total LC
123/2006

A DE S BENTES -ME

83.875.047/000126

17/06/2022 10:57:06

URNA CASCÃO

SÃO GONÇALO
IND E COMERCIO
URNAS FUN

40

630,00

R$ 25.200,00 Sim

J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

32.019.363/000165

19/06/2022 14:48:08

NCRIAÇÕES

NCRIAÇÕES

40

883,33

R$ 35.333,20 Sim

M L P DA SILVA
SERVICOS

22.995.204/000142

20/06/2022 08:18:50

JR URNAS

JR URNAS

40

883,33

R$ 35.333,20 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor

CPF/CNPJ

Validade (conforme edital)

J G O SERVICOS POSTUMOS EIRELI

32.019.363/0001-65

90 dias

M L P DA SILVA SERVICOS

22.995.204/0001-42

90 dias

A DE S BENTES -ME

83.875.047/0001-26

90 dias

Lances Enviados
0001 - URNA MORTUÁRIA SIMPLES (G)
Data
17/06/2022 - 10:22:42

Valor CNPJ
1.788,00 (proposta) 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Situação
Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28
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19/06/2022 - 14:43:22

1.964,33 (proposta) 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 08:15:58

1.964,33 (proposta) 22.995.204/0001-42 - M L P DA SILVA
SERVICOS

Cancelado - Mediante esta comissão solicitar negociação junto ao item
005 arrematado pela licitante M L P DA SILVA SERVICOS e não
obtivemos retorno e diante exposto no item 7.5.1. A desclassificação
por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação
direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. ESTA
COMISSÃO DESCLASSIFICARÁ A LICITANTE PARA O ITEM
21/06/2022 18:05:03

20/06/2022 - 10:14:07

1.786,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:14:39

1.785,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:16:39

1.782,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:16:57

1.781,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28
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20/06/2022 - 10:19:35

1.780,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:20:16

1.779,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:20:48

1.700,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:21:23

1.699,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:21:56

1.500,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42
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20/06/2022 - 10:22:37

1.420,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:23:22

1.200,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:23:54

1.000,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:24:29

900,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:25:17

889,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28
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20/06/2022 - 10:25:53

800,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:26:47

799,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:27:12

700,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:28:44

699,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:28:54

680,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

0002 - URNA MORTUÁRIA SIMPLES (M)
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17/06/2022 - 10:28:21

1.207,00 (proposta) 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

19/06/2022 - 14:44:54

1.505,33 (proposta) 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 08:16:42

1.505,33 (proposta) 22.995.204/0001-42 - M L P DA SILVA
SERVICOS

Cancelado - Mediante esta comissão solicitar negociação junto ao item
005 arrematado pela licitante M L P DA SILVA SERVICOS e não
obtivemos retorno e diante exposto no item 7.5.1. A desclassificação
por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação
direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. ESTA
COMISSÃO DESCLASSIFICARÁ A LICITANTE PARA O ITEM
21/06/2022 18:05:10

20/06/2022 - 10:14:27

1.205,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:15:03

1.204,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:16:53

1.200,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42
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20/06/2022 - 10:17:15

1.199,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:19:45

1.150,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:20:23

1.149,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:21:01

1.140,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:21:32

1.139,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28
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20/06/2022 - 10:22:07

1.100,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:22:54

1.000,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:23:32

950,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:24:06

800,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:24:44

750,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42
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20/06/2022 - 10:25:34

749,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:26:19

700,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:26:59

699,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:27:27

650,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:28:59

649,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28
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20/06/2022 - 10:29:18

630,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

0003 - URNA MORTUÁRIA SIMPLES INFANTIL (M)
Data

Valor CNPJ

Situação

17/06/2022 - 10:35:14

948,00 (proposta) 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

19/06/2022 - 14:46:14

1.292,67 (proposta) 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 08:17:14

1.292,67 (proposta) 22.995.204/0001-42 - M L P DA SILVA
SERVICOS

Cancelado - Mediante esta comissão solicitar negociação junto ao item
003 arrematado pela licitante M L P DA SILVA SERVICOS e não
obtivemos retorno e diante exposto no item 7.5.1. A desclassificação
por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação
direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. ESTA
COMISSÃO DESCLASSIFICARÁ A LICITANTE PARA O ITEM
21/06/2022 18:05:28

20/06/2022 - 10:14:56

945,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

Página 11 de 24
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 13:25:35.
Código verificador: 34873B

20/06/2022 - 10:15:24

944,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:17:05

940,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:17:26

939,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:19:53

930,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:20:31

929,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28
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20/06/2022 - 10:21:14

925,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:21:43

924,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:22:26

900,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:23:17

870,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:23:43

800,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42
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20/06/2022 - 10:24:19

750,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:24:54

700,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:25:49

699,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:27:35

650,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:29:19

649,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28
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20/06/2022 - 10:29:45

600,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

0004 - URNA MORTUÁRIA CRIANÇA (P)
Data

Valor CNPJ

Situação

17/06/2022 - 10:36:14

640,00 (proposta) 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

19/06/2022 - 14:47:15

993,33 (proposta) 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 08:18:17

993,33 (proposta) 22.995.204/0001-42 - M L P DA SILVA
SERVICOS

Cancelado - Mediante esta comissão solicitar negociação junto ao item
004 arrematado pela licitante M L P DA SILVA SERVICOS e não
obtivemos retorno e diante exposto no item 7.5.1. A desclassificação
por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação
direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. ESTA
COMISSÃO DESCLASSIFICARÁ A LICITANTE PARA O ITEM
21/06/2022 18:05:43

20/06/2022 - 10:15:10

635,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42
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20/06/2022 - 10:15:40

634,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:17:21

630,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:17:40

629,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:20:02

620,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:20:48

619,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28
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20/06/2022 - 10:21:35

615,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:21:59

614,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:22:44

600,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:23:26

500,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:24:09

490,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42
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20/06/2022 - 10:24:34

485,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:25:27

480,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:26:00

479,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28

20/06/2022 - 10:28:00

450,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:29:35

445,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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).
Acompanhada 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, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO
APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço
Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVAMENTO E DE
PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL
como pede o subitem. 21/06/2022 17:36:28
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20/06/2022 - 10:29:56

430,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

0005 - URNA MORTUÁRIA CRIANÇA RECÉM-NASCIDO (P)
Data

Valor CNPJ

Situação

17/06/2022 - 10:57:06

630,00 (proposta) 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - O licitante solicitou desistencia no referido item. 20/06/2022
14:12:02

19/06/2022 - 14:48:08

883,33 (proposta) 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 08:18:50

883,33 (proposta) 22.995.204/0001-42 - M L P DA SILVA
SERVICOS

Cancelado - Mediante esta comissão solicitar negociação junto ao item
005 arrematado pela licitante M L P DA SILVA SERVICOS e não
obtivemos retorno e diante exposto no item 7.5.1. A desclassificação
por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação
direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. ESTA
COMISSÃO DESCLASSIFICARÁ A LICITANTE PARA O ITEM.
21/06/2022 09:29:22

20/06/2022 - 10:15:24

628,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:15:55

627,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - O licitante solicitou desistencia no referido item. 20/06/2022
14:12:02

20/06/2022 - 10:17:31

625,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:17:51

624,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - O licitante solicitou desistencia no referido item. 20/06/2022
14:12:02
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20/06/2022 - 10:20:16

620,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:21:00

619,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - O licitante solicitou desistencia no referido item. 20/06/2022
14:12:02

20/06/2022 - 10:22:56

600,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:23:35

400,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - O licitante solicitou desistencia no referido item. 20/06/2022
14:12:02

20/06/2022 - 10:24:18

390,00 32.019.363/0001-65 - J G O SERVICOS
POSTUMOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto no item
9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO
APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA como pede o subitem;
Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição,
unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s)
produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE
A LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS. 20/06/2022
16:19:42

20/06/2022 - 10:24:44

380,00 83.875.047/0001-26 - A DE S BENTES
-ME

Cancelado - O licitante solicitou desistencia no referido item. 20/06/2022
14:12:02

Inabilitados
Data

Fornecedor

CNPJ

Detalhe

20/06/2022 - 14:12:02

A DE S BENTES -ME

83.875.047/0001-26

Item 0005 - URNA MORTUÁRIA CRIANÇA RECÉM-NASCIDO (P)

Desclassificação: O licitante solicitou desistencia no referido item.
21/06/2022 - 09:29:22

M L P DA SILVA SERVICOS

22.995.204/0001-42

Item 0005 - URNA MORTUÁRIA CRIANÇA RECÉM-NASCIDO (P)

Desclassificação: Mediante esta comissão solicitar negociação junto ao item 005 arrematado pela licitante M L P DA SILVA SERVICOS e não obtivemos retorno e diante exposto
no item 7.5.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. ESTA
COMISSÃO DESCLASSIFICARÁ A LICITANTE PARA O ITEM.
21/06/2022 - 18:05:03

M L P DA SILVA SERVICOS

22.995.204/0001-42

Item 0001 - URNA MORTUÁRIA SIMPLES (G)

Desclassificação: Mediante esta comissão solicitar negociação junto ao item 005 arrematado pela licitante M L P DA SILVA SERVICOS e não obtivemos retorno e diante exposto
no item 7.5.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. ESTA
COMISSÃO DESCLASSIFICARÁ A LICITANTE PARA O ITEM
21/06/2022 - 18:05:10

M L P DA SILVA SERVICOS

22.995.204/0001-42

Item 0002 - URNA MORTUÁRIA SIMPLES (M)

Desclassificação: Mediante esta comissão solicitar negociação junto ao item 005 arrematado pela licitante M L P DA SILVA SERVICOS e não obtivemos retorno e diante exposto
no item 7.5.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. ESTA
COMISSÃO DESCLASSIFICARÁ A LICITANTE PARA O ITEM
21/06/2022 - 18:05:28

M L P DA SILVA SERVICOS

22.995.204/0001-42

Item 0003 - URNA MORTUÁRIA SIMPLES INFANTIL (M)

Desclassificação: Mediante esta comissão solicitar negociação junto ao item 003 arrematado pela licitante M L P DA SILVA SERVICOS e não obtivemos retorno e diante exposto
no item 7.5.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. ESTA
COMISSÃO DESCLASSIFICARÁ A LICITANTE PARA O ITEM
21/06/2022 - 18:05:43

M L P DA SILVA SERVICOS

22.995.204/0001-42

Item 0004 - URNA MORTUÁRIA CRIANÇA (P)

Desclassificação: Mediante esta comissão solicitar negociação junto ao item 004 arrematado pela licitante M L P DA SILVA SERVICOS e não obtivemos retorno e diante exposto
no item 7.5.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. ESTA
COMISSÃO DESCLASSIFICARÁ A LICITANTE PARA O ITEM
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Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso

Recurso

Contrarrazão

21/06/2022 - 18:26

--

--

Chat
Data

Apelido

Frase

20/06/2022 - 10:01:51

Pregoeiro

Bom dia senhores licitantes

20/06/2022 - 10:07:21

Sistema

O processo está em fase de análise das propostas

20/06/2022 - 10:11:19

Sistema

As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

20/06/2022 - 10:11:19

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.

20/06/2022 - 10:11:19

Sistema

O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

20/06/2022 - 10:11:19

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.

20/06/2022 - 10:12:08

Sistema

O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

20/06/2022 - 10:12:08

Sistema

O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

20/06/2022 - 10:12:09

Sistema

O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

20/06/2022 - 10:12:09

Sistema

O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

20/06/2022 - 10:12:16

Sistema

O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

20/06/2022 - 10:12:16

Sistema

O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

20/06/2022 - 10:12:17

Sistema

O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

20/06/2022 - 10:12:17

Sistema

O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

20/06/2022 - 10:12:22

Sistema

O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

20/06/2022 - 10:12:22

Sistema

O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

20/06/2022 - 10:26:46

Sistema

O item 0005 foi encerrado.

20/06/2022 - 10:30:54

Sistema

O item 0001 foi encerrado.

20/06/2022 - 10:31:18

Sistema

O item 0002 foi encerrado.

20/06/2022 - 10:31:45

Sistema

O item 0003 foi encerrado.

20/06/2022 - 10:31:57

Sistema

O item 0004 foi encerrado.

20/06/2022 - 10:43:11

Sistema

O item 0001 teve como arrematante J G O SERVICOS POSTUMOS EIRELI - ME com lance de R$ 680,00.

20/06/2022 - 10:43:11

Sistema

O item 0002 teve como arrematante J G O SERVICOS POSTUMOS EIRELI - ME com lance de R$ 630,00.

20/06/2022 - 10:43:11

Sistema

O item 0003 teve como arrematante J G O SERVICOS POSTUMOS EIRELI - ME com lance de R$ 600,00.

20/06/2022 - 10:43:11

Sistema

O item 0004 teve como arrematante J G O SERVICOS POSTUMOS EIRELI - ME com lance de R$ 430,00.

20/06/2022 - 10:43:11

Sistema

O item 0005 teve como arrematante A DE S BENTES -ME - ME com lance de R$ 380,00.

20/06/2022 - 10:43:12

Sistema

Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

20/06/2022 - 10:46:37

Sistema

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/06/2022 às 12:46.

20/06/2022 - 10:49:33

F. A DE S BENTES -ME

Negociação Item 0005: A empresa A DE S BENTES - EPP , DESISTE DO ULTIMO ITEM LICITADO

20/06/2022 - 10:53:24

F. J G O SERVICOS PO...

Negociação Item 0001: Em decorrência do momento que estamos passando.. Não tenho como reduzir valor.

20/06/2022 - 10:53:50

F. J G O SERVICOS PO...

Negociação Item 0002: Em decorrência do momento que estamos passando.. Não tenho como reduzir valor.

20/06/2022 - 10:54:06

F. J G O SERVICOS PO...

Negociação Item 0003: Em decorrência do momento que estamos passando.. Não tenho como reduzir valor.

20/06/2022 - 10:54:29

F. J G O SERVICOS PO...

Negociação Item 0004: Em decorrência do momento que estamos passando.. Não tenho como reduzir valor.

20/06/2022 - 11:19:30

Sistema

O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.

20/06/2022 - 11:52:24

Pregoeiro

senhores licitantes a sessão ficará suspensa e retornará em 20/06/2022 as 14:00 horas.

20/06/2022 - 14:08:33

Pregoeiro

Boa tarde senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.

20/06/2022 - 14:11:15

Sistema

Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:12 do dia 20/06/2022.

20/06/2022 - 14:11:15

Sistema

Motivo: Senhor licitante que teve sua proposta aceita em primeiro lugar. Diante exposto no item 7 subitem 7.2
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.

20/06/2022 - 14:12:02

Sistema

O fornecedor A DE S BENTES -ME foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

20/06/2022 - 14:12:02

Sistema

Motivo: O licitante solicitou desistencia no referido item.

20/06/2022 - 14:12:02

Sistema

O item 0005 tem como novo arrematante J G O SERVICOS POSTUMOS EIRELI com lance de R$ 390,00.

20/06/2022 - 14:32:36

F. J G O SERVICOS PO...
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20/06/2022 - 14:32:41

Sistema

A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

20/06/2022 - 15:31:08

Pregoeiro

Diante a licitante anexar sua proposta readequada, esta comissão informa que irá analisar a habilitação da
mesma!

20/06/2022 - 16:19:42

Sistema

O fornecedor J G O SERVICOS POSTUMOS EIRELI foi inabilitado no processo.

20/06/2022 - 16:19:42

Sistema

Motivo: Diante exposto no item 9.1.9 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...... NÃO
APRESENTOU CERTIDÃO INDICATIVA DOS CARTÓRIOS DE PROTESTOS E LETRAS; Diante exposto
no item 9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO
SIMPLIFICADA como pede o subitem; Diante exposto no item 9.1.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem II
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s)
contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s) e subitem IV - O(s)
atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem... (CONTINUA)

20/06/2022 - 16:19:42

Sistema

(CONT. 1) relação do(s) produto(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s) inválidos. OCORRE QUE A
LICITANTE DESATENDEU OS DOIS SUBITENS.

20/06/2022 - 16:19:42

Sistema

O fornecedor J G O SERVICOS POSTUMOS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

20/06/2022 - 16:19:42

Sistema

O item 0001 tem como novo arrematante A DE S BENTES -ME com lance de R$ 699,00.

20/06/2022 - 16:19:42

Sistema

O fornecedor J G O SERVICOS POSTUMOS EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

20/06/2022 - 16:19:42

Sistema

O item 0002 tem como novo arrematante A DE S BENTES -ME com lance de R$ 649,00.

20/06/2022 - 16:19:42

Sistema

O fornecedor J G O SERVICOS POSTUMOS EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

20/06/2022 - 16:19:42

Sistema

O item 0003 tem como novo arrematante A DE S BENTES -ME com lance de R$ 649,00.

20/06/2022 - 16:19:42

Sistema

O fornecedor J G O SERVICOS POSTUMOS EIRELI foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

20/06/2022 - 16:19:42

Sistema

O item 0004 tem como novo arrematante A DE S BENTES -ME com lance de R$ 445,00.

20/06/2022 - 16:19:42

Sistema

O fornecedor J G O SERVICOS POSTUMOS EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

20/06/2022 - 16:19:42

Sistema

O item 0005 tem como novo arrematante M L P DA SILVA SERVICOS com lance de R$ 883,33.

20/06/2022 - 16:21:47

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 16:52 do dia 20/06/2022.

20/06/2022 - 16:21:47

Sistema

Motivo: Boa tard senhor licitante, você tem baixar seu valor até chegarmos no valor médio da licitação?

20/06/2022 - 16:29:59

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 20/06/2022.

20/06/2022 - 16:29:59

Sistema

Motivo: Senhor licitante, esse é o seu menor valor?

20/06/2022 - 16:30:16

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 17:01 do dia 20/06/2022.

20/06/2022 - 16:30:16

Sistema

Motivo: Senhor licitante, esse é o seu menor valor?

20/06/2022 - 16:30:31

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 17:02 do dia 20/06/2022.

20/06/2022 - 16:30:31

Sistema

Motivo: Senhor licitante, esse é o seu menor valor?

20/06/2022 - 16:30:49

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 17:02 do dia 20/06/2022.

20/06/2022 - 16:30:49

Sistema

Motivo: Senhor licitante, esse é o seu menor valor?

20/06/2022 - 16:43:14

F. A DE S BENTES -ME

Negociação Item 0001: sim

20/06/2022 - 16:43:20

F. A DE S BENTES -ME

Negociação Item 0001: sim

20/06/2022 - 16:44:00

F. A DE S BENTES -ME

Negociação Item 0002: sim

20/06/2022 - 16:44:09

F. A DE S BENTES -ME

Negociação Item 0003: sim

20/06/2022 - 16:44:29

F. A DE S BENTES -ME

Negociação Item 0004: sim

20/06/2022 - 17:12:15

Pregoeiro

senhores licitantes a sessão ficará suspensa e retornará em 21/06/2022 as 09:00 horas.

21/06/2022 - 09:18:37

Pregoeiro

Bom dia senhores licitantes

21/06/2022 - 09:29:22

Sistema

O fornecedor M L P DA SILVA SERVICOS foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro e, por não ter mais
lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/06/2022 - 09:29:22

Sistema

Motivo: Mediante esta comissão solicitar negociação junto ao item 005 arrematado pela licitante M L P DA
SILVA SERVICOS e não obtivemos retorno e diante exposto no item 7.5.1. A desclassificação por valor
excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço
máximo fixado. ESTA COMISSÃO DESCLASSIFICARÁ A LICITANTE PARA O ITEM.

21/06/2022 - 09:30:20

Sistema

Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:31 do dia 21/06/2022.

21/06/2022 - 09:30:20

Sistema

Motivo: Senhor licitante que teve sua proposta aceita em primeiro lugar. Diante exposto no item 7 subitem 7.2
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.

21/06/2022 - 09:49:59

Sistema

A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

21/06/2022 - 12:12:07

Pregoeiro

Senhores licitantes, o processo ficará suspenso para análise das propostas ajustadas e habilitação da(s)
licitante(s) vencedora(s) e retornará em 21/06/2022 as 15:30

21/06/2022 - 15:44:07

Pregoeiro

Boa tarde senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.

21/06/2022 - 17:36:28

Sistema

O fornecedor A DE S BENTES -ME foi inabilitado no processo.

21/06/2022 - 17:36:28

Sistema

Motivo: Diante exposto no item 9.1.9 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). Acompanhada 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, A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, 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;...... NÃO... (CONTINUA)
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21/06/2022 - 17:36:28

Sistema

(CONT. 1) APRESENTOU; Diante exposto no item 9.1.9 subitem III O Balanço Patrimonial não está
registrado, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO SIMPLIFICADA e CERTIDÃO ESPECÍFICA DE
ARQUIVAMENTO E DE PARTICI´PAÇÃO SOCIETÁRIA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL como pede o
subitem.

21/06/2022 - 17:36:28

Sistema

O fornecedor A DE S BENTES -ME foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

21/06/2022 - 17:36:28

Sistema

O item 0001 tem como novo arrematante M L P DA SILVA SERVICOS com lance de R$ 1.964,33.

21/06/2022 - 17:36:28

Sistema

O fornecedor A DE S BENTES -ME foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

21/06/2022 - 17:36:28

Sistema

O item 0002 tem como novo arrematante M L P DA SILVA SERVICOS com lance de R$ 1.505,33.

21/06/2022 - 17:36:28

Sistema

O fornecedor A DE S BENTES -ME foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

21/06/2022 - 17:36:28

Sistema

O item 0003 tem como novo arrematante M L P DA SILVA SERVICOS com lance de R$ 1.292,67.

21/06/2022 - 17:36:28

Sistema

O fornecedor A DE S BENTES -ME foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

21/06/2022 - 17:36:28

Sistema

O item 0004 tem como novo arrematante M L P DA SILVA SERVICOS com lance de R$ 993,33.

21/06/2022 - 17:37:59

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:57 do dia 21/06/2022.

21/06/2022 - 17:37:59

Sistema

Motivo: Boa tarde senhor licitante, você tem baixar seu valor até chegarmos no valor médio da licitação?

21/06/2022 - 17:38:24

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 17:57 do dia 21/06/2022.

21/06/2022 - 17:38:24

Sistema

Motivo: Boa tarde senhor licitante, você tem baixar seu valor até chegarmos no valor médio da licitação?

21/06/2022 - 17:38:40

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 17:58 do dia 21/06/2022.

21/06/2022 - 17:38:40

Sistema

Motivo: Boa tarde senhor licitante, você tem baixar seu valor até chegarmos no valor médio da licitação?

21/06/2022 - 17:38:54

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 17:58 do dia 21/06/2022.

21/06/2022 - 17:38:54

Sistema

Motivo: Boa tarde senhor licitante, você tem baixar seu valor até chegarmos no valor médio da licitação?

21/06/2022 - 18:05:03

Sistema

O fornecedor M L P DA SILVA SERVICOS foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais
lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/06/2022 - 18:05:03

Sistema

Motivo: Mediante esta comissão solicitar negociação junto ao item 005 arrematado pela licitante M L P DA
SILVA SERVICOS e não obtivemos retorno e diante exposto no item 7.5.1. A desclassificação por valor
excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço
máximo fixado. ESTA COMISSÃO DESCLASSIFICARÁ A LICITANTE PARA O ITEM

21/06/2022 - 18:05:10

Sistema

O fornecedor M L P DA SILVA SERVICOS foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro e, por não ter mais
lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/06/2022 - 18:05:10

Sistema

Motivo: Mediante esta comissão solicitar negociação junto ao item 005 arrematado pela licitante M L P DA
SILVA SERVICOS e não obtivemos retorno e diante exposto no item 7.5.1. A desclassificação por valor
excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço
máximo fixado. ESTA COMISSÃO DESCLASSIFICARÁ A LICITANTE PARA O ITEM

21/06/2022 - 18:05:28

Sistema

O fornecedor M L P DA SILVA SERVICOS foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro e, por não ter mais
lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/06/2022 - 18:05:28

Sistema

Motivo: Mediante esta comissão solicitar negociação junto ao item 003 arrematado pela licitante M L P DA
SILVA SERVICOS e não obtivemos retorno e diante exposto no item 7.5.1. A desclassificação por valor
excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço
máximo fixado. ESTA COMISSÃO DESCLASSIFICARÁ A LICITANTE PARA O ITEM

21/06/2022 - 18:05:43

Sistema

O fornecedor M L P DA SILVA SERVICOS foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro e, por não ter mais
lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/06/2022 - 18:05:43

Sistema

Motivo: Mediante esta comissão solicitar negociação junto ao item 004 arrematado pela licitante M L P DA
SILVA SERVICOS e não obtivemos retorno e diante exposto no item 7.5.1. A desclassificação por valor
excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço
máximo fixado. ESTA COMISSÃO DESCLASSIFICARÁ A LICITANTE PARA O ITEM

21/06/2022 - 18:06:55

Sistema

A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2022 às 18:26.

21/06/2022 - 18:27:17

Sistema

A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

KEYDSON
FRANCISCO MORAIS
MEIRELES:99724707
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